
قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0احيائيذكرذي قارالخارجيونحسين مالك كريم هادي221941400022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينعلي تحسين علي عبد علي161951001094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينكاظم عبد العالي كاظم جدران141951201243

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنيناحمد نايف فليح حمد191951013007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية سيد االنام للبنينمحمد منصور ابو حسن وضح241951039051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةللبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين ايه هيثم ياسين طه141952096006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالخارجيوناحمد طاهر جبار خنجر111951400006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية الفرات االهلية للبنينايمن صفوان ناطق سعيد111951041005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينغازي رحمن غازي سالمة211951013030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينحسين علي هاشم محمد221951018011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينعلي احمد عباس فياض121951001007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينعباس اياد عجاوه جاسم141951047046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبنينمسلم صباح حمود سعيد161951076079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينوليد اركان عبد الباري طخاخ161951355241

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينمنير فيصل صابر حسين211951009053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية شمس التفوق االهلية للبنينمحمد صادق محمد أسود كاظم111951187012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينعباس علي جبار غالب151951010022

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الزهراء للبناتروى عبد هللا جلوب بدر131942097010

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الخبير للبنينمحمد رعد محمد كريم111941007022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية النيل المسائية للبنينمحمد احمد فاضل سعيد111951206037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتنبأ حسن علي منشد231942153159

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتالهدى غازي فيصل محمد141942107005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيانثىكربالءاعدادية السرور للبناتأديان داود سلمان عطيه271942066001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتحوراء عزيز كاظم علوان141942077015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينعمر عبد هللا حمود نده311941072068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينعمر حميد علي عرموط111951021068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينحسن علي ناجي عطيه251851022012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتطاهرة عبد الرسول احمد سلمان111942105102

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0تطبيقيذكرميسانثانوية النصر المختلطةسجاد محسن سموم سليم281951104032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينحسين موسى مالك جبار291951025031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناتامنه حيدر جليل عوده261942074015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية الرفاعي للبنينعبد الرحمن عدنان شالل عجمي321941004021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتمريم عبد الرحيم عبد الغفور عزيز111942073087

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد499.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناترؤى عدنان عبد علي حسن121952094028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد499.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية شط العرب العلمية للبناترفيف حيدر حسن حطيب111952062011
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد508.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية المتميزينطارق زيد عباس اسماعيل131951016010

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتاساور رافد خالد حسين141952095002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0تطبيقيذكرذي قارثانوية كاظم الغيظ المختلطةعباس خالد صدام حبيب221951230003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتحوراء باسم سكر محمد151952044008

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية المتميزيناحمد علي نعمه فرج131951016001

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية زها حديد للبناتضحى احمد داود مضعن131942130024

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةامين غازي عبد الكريم عزيز201941259061

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية النهار للبناترحمه عبد الرزاق كريم مسلم111942127013

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رقية للبناتاسل حيدر عقيل حسين111942069003

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد539.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النصر للبنينمرتضى صالح مهدي منذر221951027055

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.2احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينزبير وسام شكر محمود171941008118

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0احيائيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةمحمد عمران عبد علي بنيان261941155042

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0احيائيذكرالديوانيةثانوية المعارف االهلية للبنينحسام محمود محمد عباس241941037012

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0احيائيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتفاطمه عبد الجبار رشيد حسين211942094090

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينباقر رضا حمود عبد الحسن251951205017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنيناحمد جاسم عزيز فرحان141951028001

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل عدنان محسن ديوان251941031597

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0احيائيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينامير محسن متعب حلو291941003028

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحمد رحمن علي ناجي211941014008

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0تطبيقيذكراالنبارثانوية جيل المستقبل االهلية للبنينحارث طارق علي خرميط191951122002

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينليث حسين عبعوب مخور111951009062

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنيننصار محمد رضا عوده يوسف161951030082

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتزينب باسم عبد القادر ابراهيم121952093008

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينجعفر فارس نعمة حسن251951157025

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتهبة علي حسون عبد141952224032

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينمقتدى مهدي جاسم مالح271951046103

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحيدر حسن عبد حسين291951153118

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتميامين رباح صابر حميد121942118104

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0احيائيذكرميسانثانوية صدى الطف للبنينحسين كاظم رشم عامر281941042011

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينبشير يوسف عيال شنون111951200030

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0احيائيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتزينب عباس شاكر فرج161942202091

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0تطبيقيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينحسين نوري كرم ماهور281951011041

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0تطبيقيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينكرار محمد عبد االمام معين281951002055

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الصفوة األهلية للبنينزياد طارق كاظم عبد النبي141951042009

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتايه حسام سطام سبتي191952370012
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كلية العلوم/جامعة بغداد469.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتزهراء كريم هاشم حسين141952097010

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0تطبيقيذكراالنبارثانوية نور اإلسالم المسائية للبنينعز الدين باسم شهاب محل191951354011

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينمرتضى سفيان جميل ياسين131951008063

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينعلي اياد نجم عبد هللا221951018023

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتورود مازن وهاب عبد الرزاق101952076025

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية السندباد االهلية للبناتعسل حسين زيدان فوزي101952085001

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية مرتضى جعفر ذياب ناوي141951203076

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرميساناعدادية اإلعتدال للبنينمحمد فاضل محمد حسن281951017082

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينمالك ستار جبار عليوي281951002059

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنيناوس فراس صاحب شاني141951021011

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينمحمد حاتم محمد ناصر191951020077

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينيوسف ايوب يوسف عبد الحسين161951357395

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغراف االهلية للبنينعلي وائل حسين عكاب221951364015

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينسجاد عبد الزهرة عبد الكريم عباس161951365082

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتاسماء عقيل رشك حسن151952049002

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينعلي عيسى جازول محمد281951001092

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية البياع العلمية للبناتفاطمه عبد الخالق فاضل عباس111952066026

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ذو النورين للبنينعبد الهادي عبد هللا سعدي عبد الرزاق161951041036

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمحمد حيدر ستار عبد علي111951058119

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينعبد الرحمن سلمان عبد احمد101951016024

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0تطبيقيذكرميساناعدادية االندلس للبنينمحمد حسن محيسن عبيد281951009093

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينحيدر خالد طه ياسين141951021023

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينحسن امجد هادي عبادي271951002024

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتزهراء علي سلمان محمد261952086013

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينحسن فالح حيال محيسن281951001029

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتميسر لؤي حميد نصر هللا131952103025

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمحمد جعفر جواد ياسين151951010042

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعاصم حازم مكي حريش111951009036

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينعمار محمد حمود محمد311951072058

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينسجاد رائد حسين علي141951021030

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةباقر محسن مطر علي291951153048

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينسجاد سعد ماهور زاير151951020021

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينصادق رضا جبار غالم281951151339

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتزهراء ليث جعفر طعيمة221952204012

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينعلي قاسم جاسم حمد141951008032
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كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية البياع العلمية للبناتفاطمه نزار جبار عبد111952066027

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناترسل احمد عبد السالم محمد علي141952067005

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينمرتضى ابراهيم ناصر حسين131951011048

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينمحمد حسين عنيد جابر151951020046

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية الجواهري االهلية للبنيناحمد غالب  احمد سلمان111951048002

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجمهورية للبنينحسين حامد عبيد نعمه141951016032

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتمروه محمد بشار بشير101952091032

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية شهداء الشطرة للبنينحسن عواد محسن هاشم221951373020

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المنهل للبناتميس ابراهيم عبد برهي111952114033

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتهدى سعد ثامر جاسم111952070029

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنينعبد هللا جودت صاحب عبد111951004061

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية اآلفاق للبناتانفال سعد فرحان عذيب121952114001

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0تطبيقيذكرالكرخ االولىالخارجيونعبدهللا سرمد ياسين صالح101951400011

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينبراق عادل فاضل قنبر111951006030

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتضحى ماجد حميد رشيد141952100023

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية الفرات االهليه للبناتمينه عالء عبد الحسن فهد111952134010

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية عين شمس االهلية للبنينعلي عبد الرضا حميدي لفته161951130009

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاريج حسام احمد هاشم161952183002

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية المنصور االهلية للبناتحسناء سعد مهدي جاسم111952125001

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتزينب علي رشيد محمد121952089013

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0تطبيقيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينعلي احمد عبود حسين191951114003

كلية العلوم/جامعة بغداد488.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينطارق زياد جمعة محمد191951007013

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمحمد ضياء خلف فليح151951071233

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينصالح صباح هادي محسن111951020029

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينسامر عبد الكريم اسعد خزعل141951021028

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتطيبه علي نصر عبد هللا111952070020

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتغفران محمد مهدي عباس121952105031

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينحسين ضياء جاسم عطيه111951049035

كلية العلوم/جامعة بغداد497.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينأيمن احمد سلمان بريسم131951006001

كلية العلوم/جامعة بغداد497.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتشهد حميد سمير مصيل141952145026

كلية العلوم/جامعة بغداد497.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الرحمن للبناتنور الهدى غانم طعمه كاصد101952103028

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتمريم موفق محمد علي111952073047

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتطيبه نزار كريم حمد111952217030

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنيناياد حميد سلطان علي111951026008

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنيننسيم عبد الحسن جواد كاظم161951355234
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كلية العلوم/جامعة بغداد521.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناترقيه عادل كامل حسين121952107015

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينعلي حسين حسن يوسف281951001075

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينزين العابدين علي حسين رسن251951205064

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االسوار للبناتطيبه خالد جاسم عبد الحسين131942076026

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0احيائيانثىالكرخ االولىاعداية المعراج للبناترند مهدي صالح راضي101942113038

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0احيائيانثىالرصافة الثانيةث ميسلون المسائية للبناترسل احمد خضر رمضان141942220022

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0احيائيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتساره سعدي محمد نجم141942097029

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتآيات سالم عسكر كاظم141942111012

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0احيائيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينعبد هللا صالح مهيدي حجالن191941060015

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتفاطمة الزهراء مال هللا جدوع مرجان121942094203

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية نون والقلم األهلية للبناتنرجس كريم كاظم جوهر111942097012

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنيناحمد عمر عارف دريب191941114011

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0احيائيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية علي اسعد هادي عبد141941203089

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتنياز يوسف نوري حمه باقي131942281104

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينمرتضى مهدي علي عيسى151941015091

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0احيائيذكراالنبارثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنينعلي خالد عباس حمادي191941363030

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينمرتضى عالء زاير مطر111941020096

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية المعرفة االهلية للبناتمالك باسل عباس رستم131942131107

كلية العلوم/جامعة بغداد614.6احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية المتميزاتبان ماجد حميد والي141942094021

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0احيائيانثىذي قارالخارجياتزهراء محمد بدن عكاب221942401033

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتحوراء سمير نشمي ناصر111942084052

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتطيبه مهدي فالح حسن141942079082

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناترقيه حسين جبار لفته121942112086

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ظفار العلمية للبناتتماضر جواد كاظم سحاب111942091011

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتورقاء زامل ابو الهيل حسين141942134175

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتطيبه علي عطار عريف111942067095

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتآيه مهند ريحان ادم151942044025

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية زهو العراق للبناتهيفاء سعد محمود خلف131942078057

كلية العلوم/جامعة بغداد653.5احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االعتزاز للمتميزاتمينه علي عبد الحسين عباس131942121160

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينصفاء احسان محمد علي هاشم111951058058

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتزينب فرحان صاحب زامل151952044022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية النضال للبناتطيبه مهدي صالح مهدي101952102023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد494.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينعلي حسن شهيل فرهود221951006048

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتفاطمه ستار عبيد سالم111942076135

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية سما بغداد االهلية للبناتغدير زهير امير كاظم131942087037
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتسبأ محمد جواد مهدي141942086138

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد583.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتزهراء كاظم ابراهيم طاهر141942134076

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد652.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينمحمد ازاد علي كريم131941004047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد455.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتزهراء حيدر عبد االمير حسين141952078010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتفاطمه خليل اسماعيل عبد الحميد141952079026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتبنين حمزه حمود ثجيل251952059039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتهبه احمد جوده سدخان151952049028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتزهراء ستار داود سلمان141952076017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتغفران حكيم علوان عبد الحسين141952149018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الجواهري االهلية للبناتصبا تحسين صبري كاظم161952204026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتسماح حسين مظلوم فرج141952070023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0تطبيقيانثىالرصافة االولىالخارجياتانمار حسين محمد حسين131952401002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتزينب عبد االمير جاسم حردان151952048016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتفاطمه حسين خلف عبد نور141952072034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتهبه رضا عبد سعدون141952111034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتتبارك قحطان عبد الجبار عبيد111952065007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتبتول علي سهل مهدي141952225009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتاستبرق مشتاق إسماعيل رحيم141952111001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتحوراء حسن عبد الساده حنش271952068019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتنور عبد الرزاق ضاحي عواد101952120050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتمريم قاسم احمد فياض111952067039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتزينب عالء جبار كطامي141952095009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد505.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية البياع العلمية للبناتزينب احمد طاهر قادر111952066015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد514.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتفاطمة نعمان عدنان علي151952054027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتعذراء محمد عبد الواحد خلف141942139017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتزينب حميد جبار احمد151942044097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية التفوق االهلية للبناترقيه عبد المنعم سلمان مدلول101942086034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتيقين احسان جابر جاسم141942074163

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتزينب رعد فاضل عبد العظيم111942112037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناترسل محمد حسن علوان111942110040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.5احيائيانثىالكرخ االولىالخضراء- ثانوية المتميزات مآب مهدي جاسم محمد101942100090

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد616.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية تل السمر للبناتذكرى يعقوب يوسف محمد111942129015

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتزمن عباس صاحب عبد الحسين251952111025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية ام البنين للبناتعال خالد محمد صبري عبد131952080013

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتفاطمه علي عبد الحسين علي151952054028
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتفاطمه احمد راضي كزير151952049023

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتعاليه ابراهيم خشن عذاب141952076035

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتدانيه نعيم عبد الواحد احمد111952109014

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتزهراء عبد االمير داخل محمد141952110019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتوفاء محمد سعدون اسماعيل111952106037

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناترياحين احمد مشرف عبد الرزاق271942160079

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتشهد هادي صالح حمادي111942067083

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتاستبرق خالد احمد نعمه111942083003

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0احيائيانثىالرصافة الثانية تموز للبنات14ثانوية رسل حسنين جليل عبد هللا141942071020

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتزينب الحوراء محمد زوره جباره151952044019

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتساره عقيل شمخي جبر261952250034

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام عمارة للبناتقبس احمد ثامر جياد121952117021

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتحوراء جابر عبود محمد141952102008

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتنبأ حسن صبار طالب161952176089

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتتيا اسعد سعدون عبد هللا111952074011

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتأيه جبار جوده سوادي141952078003

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتاسماء علي مزهر جبر281952051009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد489.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتمريم عبد الجبار يوسف شريف111952110042

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام عمارة للبناتزينب محمد عبدالرضا يوسف121942117024

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية بلقيس للبناتتبارك طالب حسن نعمه141942140025

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0احيائيانثىواسطثانوية العزيزية االهلية للبناتتبارك قصي عبد المنعم عليوي261942120051

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزينب طالب جبر ثاني141942074088

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية التفوق االهلية للبناتتقوى عبد الباسط عبد الهادي محمد101942086022

كلية القانون/جامعة بغداد605.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينحيدر ايوب زكي سعيد111941203076

كلية القانون/جامعة بغداد619.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتنور حسين اسماعيل عبد علي131942071119

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتورده عماد احمد عبد االمير111922094084

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينمحمد علي عبد الكاظم سلمان طاهر151921020124

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الثائر للبنينمحمد الباقر محمود محمد حسن181921130010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينسجاد ياسين قاسم بدير151921009089

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تبوك للبناتتبارك خليل يوسف خليل111922102010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينمحمد حسن صاحب حسين121921034129

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية السجى للبناتنبأ حسين علي حسن111922138025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنيناحمد عباس فاضل حسين131921002005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد512.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية االندلس للبنينعبد هللا قصي مظهر سليم101921012008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد515.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتناديه احمد محمد احمد111922136090
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد557.0احيائيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينكيالن وليد محمد عبد211941282070

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0احيائيانثىاالنبارثانوية الفرات للبناتسجى حامد عبد الرزاق حميد191942147018

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0احيائيانثىبابلاعدادية حيفا للبناتنور حمزه محمد راضي231942122043

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0احيائيانثىاالنبارثانوية قطر الندى للبناتشهد ساهر صبري وهيب191942169010

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتأسماء صالح محمد صالح191942226008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناتفاطمة حسين علي لعيبي111942068077

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينمحمود مثنى عبد الوهاب كيالن101941019153

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفرح للبناتمريم فاضل عليوي جاسم141942125038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد548.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتفاطمه مشعان ياسين عباس141942143019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد حيدر حمودي كاظم251941044007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينحسين قيس كريم صباح261941012043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتمريم فريد رحيم عباس251942170373

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينمحمد عبد الكريم صادق جعفر121941030188

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد554.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتنادين محمد عبد الحسين شلش111942105140

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد555.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية العراقي للبنينذو الفقار ياس خضر رميض101941005007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية القاهرة للمتميزاتايات جالل عبد الوهاب معين131942100011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الخنساء للبناتآالء جبار عبد الرزاق فتاح131942094001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريف الزاهر المختلطةحفصه عدنان مهدي طلمس181942072006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد583.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينمحمد ياسر يحيى نافع191941114100

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد583.3احيائيانثىالرصافة االولىثانوية المتميزاتزينب عالء حبيب حسن131942108027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد618.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناترود محمد عيسى رحيم111942065067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناترواء جابر علي حسين111952215029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتزينب حيدر زاير عنفوص141952068017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمهدي فرحان عطوان قطان281951151765

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينصادق هاشم جبار حسين141951027032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناترسل رحيم عبد الساده حنش111952065020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرميساناعدادية العمارة للبنينعبد هللا ميثم جمعه عالوي281951006071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينيوسف جاسم نصيف مصطاف211951272174

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرديالىثانوية احمد شوقي المختلطةوليد جواد كاظم دنان211951231010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينمؤمل طاهر جاسم داود281951001107

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرواسطالخارجيونحسنين عالء جبر جاسم261951400002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينكرار رافد عبد الرضا كامل151851001051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0تطبيقيانثىبابلثانوية السدة للبناتضي عامر حبيب موسى231952110021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتابرار سعد لطيف لعيبي111952215001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينمحمد صباح عبد هللا حسن141951021076
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينعمار فاهم عبد االمير علي271951046073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلي رحيم حمزه وجر271951150126

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف للبنينكرار عمران عزيز طوكان221951022070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينموسى عالء ثامر خلف151951011089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتضحى كريم بدر عطية221952143021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينحسام عبد حمد بستان181851047025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينعهد صباح حمود ساير181851005029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0تطبيقيذكربابلثانوية العامل للبنينعلي سلمان بوالن حسين231951026018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينعلي محسن شالل خليف221951314057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينمحمد حسن احمد عبد الرضا مكي121851026034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينحسن محمد عبد الجبار محمد101951016013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناترغد رائد جعفر عبد151952046009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنينعلي فالح حسن خميس161951038096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينمرتضى ناصر صبحي علوان291951003170

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينمهدي فراس عصام محمد141951021090

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية المأمون للبناتمينا مهند حميد حديد101952116043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينمحمد عبد الرضا نعمة داغر111951210059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينياسين رعد حسين عبدالسالم211951278056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينيحيى عدنان عليوي جاسم211951272173

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتغفران سعد متعب حسن111952221010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المنهل للبناتساره قيس عبد الرحمن محمد111952114021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاسماء ارسالن محمد صفر201952282002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعباس فاضل كشيش ماهود281951151373

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينوسام رحيم جلوب بوهان151951007119

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينسيف ميسر صالح طاهر171951016042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتوسن نعيم حسن علي151952048043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتزهراء حامد سلطان مجيد111952065027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينمصطفى صباح حسن عبد الحميد121951032092

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتنبأ حيدر جبر العيبي131952107040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الخبير للبنينعلي نعيم كاطع علي111951007026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكربابلثانوية الخليج العربي المختلطةعلي ابراهيم بدر حسن231951166007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاسراء عبد الكريم داود سلمان141952224001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينبشير وهاب علي محمد111951203070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنيناحمد مهند فليح حسن311951072015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتزينب عبد الرحمن ناصر علي111952106013
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينمصطفى حسين ذياب جبر101951015056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينعلي محمد مجيد محمد271951036054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيذكربابلالخارجيونعلي حمزه جواد كاظم231951400032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمنتظر دايم لفته فياض161951363223

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيذكرديالىثانوية المالذ المسائية للبنينمحمدجواد حسن سمين علي211951283005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتمريم صادق نجف حسين141952095025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينمحمد عادل طالب عبد الحسين271951002135

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنيناحمد عماد مطلب فارس101951016005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحمد رائد حميد دهام151951006002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتجمانه يوسف عبد مطر101952117006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكرديالىثانوية حمرين للبنينفراس سلمان احمد اسماعيل211951205009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنيناحمد غسان عبد الستار حميد101951014011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينخالد وليد فوزي مهدي231951001020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينسيف سعد صادق حسن141951027031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينمحمد حازم كريم فرج151951002061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتفاطمه عماد عبد الرزاق جاسم111852064030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمحمد هادي عبد الحسن مكي161951047127

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية ورقة بن نوفل للبناتنور عالء عباس رشيد101952099013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتاميمه دحام محمد خليل101952109007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينمحمد عالء كاظم عباس111951006150

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المأمون للبنيناحمد نبز محمد امين فرج101951006005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتمروة مظهر كريم حميد101952091033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0تطبيقيذكراربيلثانوية قوش تبه للبنينهيثم ناظم شاحوذ حميد311951029006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتأيات باسم علي حسين141952079001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الداودي للبنينمحمد مثنى حمزه سعدون101951029037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتزهراء محمد جاسم محمد161952152023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينجهاد محمد خليل حسن271951036011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينسجاد وليد جبار عباس151951005055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحمزة فاهم عبد زيد دبيس231951042018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينتايه اسماعيل تايه صالح211951033008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينحسن المجتبى عالء فاخر ستار271951154033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينجعفر اياد عبد الستار علي بنا131951051007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينجعفر محمد عبد الصاحب كاظم111951049023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينعبد هللا ماجد حامد نجم231951001029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية بلقيس للبناتفاطمه صالح محسن فرحان141952140039
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتبيداء وليد جدي عبيد141952098003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينمصطفى محمد اعويد جبر141951008052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمصطفى حبيب طالب عباس231951251299

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينبارق مهند فاضل ناصر271951019007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينحيدر احمد حمادي محيسن221951020017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنينمؤمل عامر وحيد غزيوي241951063026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعباس صالح ربيع خفي281951151364

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينسيف علي سوادي عامر141851021050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتايه اياد ياس خضير141952097003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينهاشم نوري عبد خلف101951013111

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية القمة االهلية للبنينغضنفر قاسم مناحي كاظم101951063006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالخارجيونطه علي طالب علوان111951400016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينعبد هللا احمد زيد جواد101951020089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنينمصطفى عباس عبد الحليم بنيه161951089080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االطهار للبنينعبد هللا عبد العباس علي محمد221951034024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةمحمود حسن محمود حسين211951206022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحمد عباس محي عبادي111951156009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكربابلاعدادية صنعاء للبنيناحمد ضياء مهدي صالح231951011003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزينب حسين كريم عبد السادة231952271052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية فلسطين للبناتزهراء باسل جاسم نصيف101952114008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينرحمن اركان محمود جاسم111851026039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0تطبيقيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينمرتضى رعد عبود عبد الساده231951250044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الخضر النموذجية للبنيناحمد جاسم خريمش ماذي291951005001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينمنتظر مجدي شرشاب ذياب121951032099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0تطبيقيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينعلي عامر كريم جياد231951017052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتاديان حسن رحيم ياسين221942135005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتمريم باسم نعيم حمادي221942143261

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتمروة داخل حسن حسين111942065155

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتانهار عبد هللا محمد حسون261952250008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية عمر المختار للبناتزينب علي غالم فاضل111942081017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينمحمد صادق لطيف رحيم141941011113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينكرار حيدر حسن منخي241941003212

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحمد مشتاق عبد الهادي سلمان111941058011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية العهد الجديد المسائية للبنينمعاذ يحيى عبد الرحيم سعيد131941259028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينسجاد عالء ياسين حمد131941031034
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتمريم احمد رحيم تقي271942057175

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعلي حسين علي عبد الجادر201941019102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيذكربابلثانوية العامل للبنينحسين عالء عبد الرزاق ضيدان231941026008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتغفران رحيم كريم شاتي151952080034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتفاطمة عادل مبدر حمد121942110080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتاالء رافع مغير عطوان141942086008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينمصطفى علي طاهر حسن121951007087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينمحمد جعفر حمزه عباس171941364077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينبهاء الدين غضبان لفتة بدران161941022007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية نهج البالغة للبنينحمزة رحيم حمزة ضايف291951026026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية طارق بن زياد للبنينامجد عماد عبد الدايم ابراهيم141941020010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية السجود للبناتهبة هللا محبوب شراد سلمان141942065035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الصديق المسائية للبنيناحمد حسين علوان حسين141941200003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتفاطمه عمر عادل شكر101952119026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0تطبيقيذكربابلثانوية العامل للبنينمصطفى ظاهر محمد شالل231951026030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناترسل عماد محمد عباس101942118027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيذكرصالح الديناعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةعلي احمد هندي علوان181941352027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيذكرواسطثانوية الصباح للبنينحيدر جبار ابراهيم عبد عون261941162007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتسكينه حيدر عبد الزهرة هادي121952087026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية ورقة بن نوفل للبناتديار عادل حسين صالح101952099004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنيناحمد جبار موسى نزال101941018002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيانثىالكرخ الثالثةالخارجياتيقين حسن مطلق ارما121942401049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينحسين ايهاب داود عباس111951021025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية التجدد للبناتعبير احمد محمد حمد121942120006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناتهبه نظيف جبار مذخور241942107132

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن خلدون للبنينمحمد هادي عباس ياسين141951049004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعراج للبنينيوسف مقدام قيس شاكر111951024049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنيناسامة محمد محمود ناجي101941015007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيذكرذي قارثانوية األنوار األهلية للبنينمحمد رحمن فهد معيبد221941065042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيذكربابلالوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين زين العابدين سعيد عبد العباس حرامي231941035010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينحيدر حسين علي هاشم231941256028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتغدير جاسم محمد جري131942092038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االبرار المسائية للبناتزهراء زاحم يحيى عبد الرحمن131942283030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية نبوخذ نصر للبنينكهالن محمود سلمان مصلح111951016090

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينحسام حسين ردام حسون111941018041
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية االنفال للبناتغفران بشير علي جواد101942101096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينعبد الحسن طالب عبدالرضا محسن211941025010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتآيه لؤي كاطع كاظم151952056001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية ابن رشد للبنينابو الحسن صادق كاظم محمد141951023003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينعلي صادق كاظم عليوي151951013034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتهنادي عبد هللا ابراهيم منخي121942231118

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية المعرفة االهلية للبناترويدة محمود محمد جعفر131942131052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية النجاة االهلية للبنينمصطفى محمد رحمه حسن131941047010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية النبوغ للبناتنور كاظم جبار هايت101942098025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الرواد االهلية للبناتنبأ سرمد راضي حسن101942139064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينيوسف وعد نجم عبود151951010055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيذكربابلثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينعبد هللا حمودي جاسم ياسر231941282050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0تطبيقيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينمحمد رشيد جاسم محمد231851052039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية سومر للبنينمصطفى احمد محمد جعاطه121941043034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحوراء للبناترنده محسد محمد حسين101942083009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتمريم هيثم ابراهيم شهاب101942091096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينعبد هللا عادل عبد اللطيف مشكور121941031111

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتهدى وليد عباس جواد141942077072

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةالخارجيونمحمد حسين علي حسين141951400041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتلبنى احمد عبد الهادي طه141942107066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالنجفاعداديه امنة الصدر للبناتايه احمد مسافر عكيلي251942082006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتقمر ضياء عزيز كاظم111942077055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينعلي جبار حميد راضي141941018086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينصالح الدين هادي صالح مهدي131941034021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتشفاء عامر طعمه حميد261942102080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينحسن محمد رحيم جبر151941015022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء محمد ليلو عبد141942074078

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزينب اسعد كاظم عبد221942143159

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينحسين ماجد فياض زامل151941007047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتانفال جريان سرحان عباس111942103008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتهدى سامر اركان عبادي101942118117

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية عتبة بن غزوان للبناتغصون سالم جبار عبد101942106025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية حسن عادل سالم محمد141941203038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتساره عماد محمد رضا عبد هللا231942088253

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الصديق المسائية للبنينعباس ياسين نعيم حسين141941200031
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء ابراهيم عبد الحسين مليوخ251942084365

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناترند علي احمد عبد الغني111952071011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتمروه محمد ابراهيم وهيب111952071027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتفاطمه عطا حامد كمبوش141952072037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينشرف الدين علي جاسم محمد261941205026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةمحمد فراس قاسم عارف211941206031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضحى للبناتنبأ جليل صبري محسن141942089036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الفارابي االهلية للبنينابراهيم حازم شاكر عبد الحسين101941061001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناترند جميل نواف عبد هللا101952119013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتشهد حامد انور صالح101952076008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمختار حيدر مخيف حسين231941008188

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتمهى فالح حسن احمد191952370049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية التضحية للبناترسل فراس داود سلمان121942091014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتزينب فاضل جبر موسى111942065100

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية العقيدة للبناتاسراء علي صالح عزوز141942103002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتزينه جاسم محمد سلمان141942143011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمحمد سلوان عباس قحط231941019131

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينسجاد رائد عبد الحسين محمد101951015026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االسحاقي المسائية المختلطةورود علي خليل ابراهيم181942336012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية ابن عقيل للبنينمصطفى محمود محمد حمد121941014039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينمحمد علي ابراهيم محمود131941006064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتفاطمه علي جبار سابط141952078019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتحنين ماجد عبد حسن141942073036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتفاطمه عبد هللا فالح كاطع141942100099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةمسلم قاسم كريم عليوي221941311075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناترقيه فؤاد عبد الكاظم جوده141942109020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم فراس محسن سرحان251942096369

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتفاطمه وليد حسن بريسم231942088374

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىواسطاعدادية االحرار للبناترسل عادل رحيم بدير261942106038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتايام سعد محمد مظهور111942111001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتاسراء رائد فخري حمزه111942086004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتهاجر بشار حاتم ذياب211942090182

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتلميس نجم عبد حسين141942143022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيذكراالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنينمحمد احمد فاضل ابراهيم191941118055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينعلي اسعد عبد  حسن121941030114
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالكرخ الثالثةالخارجياترقيه بهاء محمد حسين121942401015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الرياحين للبناتوفاء محمد حنون راضي121942122041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحبة للبنينبشير حقي اسماعيل وهيب111941003006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية زهو العراق للبناترقيه محمد صادق جميل131942078022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية عدن للبناتتبارك عبد محسن لفته131942106013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنينرضوان ثامر أحمد علوان131941010055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمحمد علي رحيم جباره151951007092

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلي حسين حميد عطيه151941011098

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتنور الهدى حسين هليل ناشور151942040112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0احيائيذكرالديوانيةثانوية التراث األهلية للبنينسرمد قاسم كاظم هاني241941043025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتزهراء احمد كوي سلمان141942133035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعباس معن هادي جاسم231941020182

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينعبد هللا مشتاق وهب سوادي111941058087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتنبأ محمد محسن خليف141942090087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينحمزه عبد الكريم علي نوري221851003047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتضحى بشير محمد عباس101952119022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتدنيا مصطفى وهابي مهدي101952117007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنينمحمد حازم محمد جميل عبد العزيز321941010071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىديالىثانوية رزكاري المسائية للبناتبسمه صالح احمد بيرام211942290014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيذكربابلاعدادية االمام للبنينحسين حسن حمزه عريبي231941013018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتحوراء كريم جبار زغير111942221008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناترقيه عبد الزهره حسوني عذير121952105016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتزينب حسن هادي موسى121942107128

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناترنا كامل ارحيم حمزه241942103045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينمحمد عبد الكريم عبد هللا سعود191951020080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتبهاء طلب حسن عبود251942075014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتعلياء ناظم عبد علي سلمان271942088164

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.7احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية السالم للمتميزينحيدر صباح ناجي محمد حسن111941010011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبناتنبأ وليد حميد حسين111942080142

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0احيائيانثىواسطثانوية العزيزية االهلية للبناتسلمى حمود محمد صخيل261942120152

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنينمرتضى قاسم حسين غالب111951151039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية خديجة الكبرى للبناتساره جمال عامر مجيد131942105034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتنور صباح فاضل شبيب121942094280

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينعبد الرحمن طارق مصطفى كامل121951032039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينعبد هللا سمير سهام جميل101941026165

739 من 15صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتتقى عمار احمد مهدي101942118021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينسجاد علي كاظم علي121951032033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الرياحين للبناتفاطمه خزعل نعيمه كاظم121942122020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناتورود احمد مشيوح كاظم111942068121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتفاطمه سالم عبد االمير زاجي141942149055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتموج عبد الحليم محمد عبد هللا111942067127

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنيناحمد مازن خزعل خلف261941012013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينصديق عقيل حبيب عبد الحميد121941031099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية االزدهار للبناتحوراء ابراهيم محسن زاير121942090010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الهدى للبناتشيماء محمود صالح حمادي121942106077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحسين للبنينالضرغام عالء حسون فليح261951028004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيذكرالديوانيةثانوية غماس المسائية للبنينعلي فاروق حسين خضير241941201029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناتزهراء محمد عبد الرضا حمدان151942041041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينمصطفى عادل علي راضي131941031072

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتزهراء حسن هاشم محمد121942105084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتزهراء هاشم ابراهيم مصطفى271942057089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتزينب احمد عباس كاظم111942106036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتسرور عادل محمد سعيد عبد الحميد111942071064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االماني للبناتعذراء ناظم نقي توفيق181942254031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتزهراء عدي يعقوب يوسف111942110050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينعلي جاسم محمد راضي151941071173

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الفردوس للبناتنور قيس صالح الدين عزيز101942090131

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتشهد ماهر محمود عيسى111952100008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينمنتظر جاسب يوسف حسين141951047110

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحمد منتاز عبد الرزاق محمد111951058010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتمريم مازن عبدالمنعم عباس131942099047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0احيائيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينعلي تحسين خشان جاعد261941026019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيذكرالرصافة االولىالخارجيونايمن لواء عبدالكريم حمدان131941400004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينصادق جعفر محمد عبد الرضا231941020169

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيانثىواسطثانوية الزبيدية االهلية للبناتنور صباح شاكر يوسف261942142041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيانثىواسطاعدادية الصويرة االهلية للبناتايالف محمد حسن زعيل261942144008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيذكرالكرخ الثانيةابي ايوب االنصاري العلمية للبنينعلي حسين عيسى ساده111941008035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الزوراء للبنينحيدر ياسر سهيل نجم141951001021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحمد ليث عصام مجيد141941005004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينحيدر قيس ناجح محي121951025033
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية الرواد االهلية للبناتمنال سمير موسى خلف101952139010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتمريم عبد الرزاق جاسم حمادي121942087066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتشهد علي قيس عبد الكريم131942071069

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرمة المسائية للبنيناحمد حميد عبيد زيدان191941350004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحارثية للبناتعذراء عامر عبد المجيد جاسم101942112017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0احيائيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينمنتظر حامد عسكر عبود231941005180

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينحيدر عبد الحكيم حامد خليفة111941049045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية ابن رشد للبنينمحمد عماد طارق داود141941023055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينعلي سالم داود عبود151941004035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيانثىبابلثانوية السدة للبناتتبارك عامر حسن عبود231942110017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتآمنه عامر علي عليوي111942217008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتديما صباح عبد الرزاق جابر111952074013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتهالة نبيل حميد عطية241942121330

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتزينب جاسم زغير عبد نور141942066043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعبد الباسط طارق احمد غفور201941309025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية ابي غريب للبناتآمنه ياسر عبد الرزاق سلمان101942111001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتمريم سمير حميد كاظم141942070112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتدنيا محمد سلمان حميد141942100045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المستقبل للبناتوئام علي صبيح جاسم111952101024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرمة المسائية للبنينعبد القادر مصطفى جاسم محمد191941350021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد عطية شدهان شطب281951151624

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينعمار كاظم جابر توتلي131851012093

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طوز للبنينمحمد طارق احمد جواد181941037061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمحمد زهير نجم عبود131951012094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتبان عالوي كاظم عبيس141942099010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتفاطمه شهاب احمد الحمد141952077026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتحوراء شهاب عبد الرحيم غالم151942054057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0احيائيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناترهام عمر عبد الخالق فيصل211942147057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينحسين احمد سمير احمد101951026031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.1احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينسعد قائد محي صادق111941058066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية المأمون للبناتامنيه عمار عبد الكريم عبد الرزاق101942116009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينمحمد قاسم مهدي حمود121941026162

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينمرتضى فاضل عباس كريم151941017066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتطيبه احسان عبد االمير حسن131942117176

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0تطبيقيذكرالبصرةاالهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرنور الدين حامد عبيد عوكي161951124028
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينحسن حيدر رسول عباس121941030043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ايالف للبناتميس سالم كريم سلمان141942105059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العذراء للبناتسجى عبدهللا محمد حسين181942207008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيانثىواسطاعدادية العزيزية للبناتهاجر سعيد جواد كاظم261942110047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية سيف الدولة للبنينمؤمل علي حسين عبد الرسول121941002034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتصفا طارق عبد عناد101942076033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتزهراء عباس عبد عزوز131942117122

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الفاروق للبنينمحمد حسن خليل ابراهيم131951014037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينمحمد حسين ابراهيم ضهد141941011104

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0احيائيانثىالكرخ الثالثةالخارجياتساره حسين معروف عثمان121942401022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتفاطمه رزاق عبد الرضا عبد الباقي121942093048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية حليمة السعدية للبناتفاطمة ناجي صعب مركب101942129020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناترسل حسين ذياب عبد151942047050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضحى للبناتزهراء عثمان رمضان عثمان141942089020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتساره علي محسن حسوني151942042058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتنيران مهدي جوامير عنيزي141942101051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنينعمر حاتم سعد هللا رحيم111951004083

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتطيبه ناصر صادق علوان141842111097

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينحسن قاسم جبير مشحوت131941012043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية ابي غريب للبناتمنار هشام نعمان رزوقي101942111042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0احيائيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتمينة فائز شفيق عيسى211942092101

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الفارابي للبنينعلي رشاد عليوي شكير111941002032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينعبد هللا نصير انور عيسى131941031048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتشيماء سعد فاضل سالم141942078077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0احيائيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينكرار رفاق حياوي حبيب261941002060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0احيائيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينعلي محمد عبد عون عباس231941256059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتصفا عالء عبد الحسين عنيد331942040119

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضحى للبناتفاطمه عبد هللا سلمان داود141942089030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينجعفر عادل مهدي عباس271941005031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الفردوس للبناتجوان اسعد نهاد حميد101942090033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتنور خالد محمد علوان151942055127

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمحمد بشير عباس محمد111941058124

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتنور مرتضى موسى سوزه151942054298

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0احيائيانثىبابلثانوية عدن للبناتغسق واثق هادي سلمان231942076063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينحاتم رائد حاتم كريم121941031043
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنيناسيد جمال محمد هالل191941009055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتسجى فليح مهدي جريان141942225082

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0احيائيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمحمد احمد عباس محيسن271941153097

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتهاجر عالء عبد الحسين جاسم131942093129

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتزينب رائد رسم يونس151942047086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0احيائيذكراالنبارثانوية الرمادي للبنينعبد المهيمن احمد رشيد فارس191941001071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتزهراء عامر عيسى عبد الحسين141942070054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0احيائيانثىديالىثانوية جمانة للبناتمريم نزار مال هللا زيدان211942095048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتانعام قاسم محمد كريم211942090025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتشمس مهدي ناجي عليوي111952074029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحمد حسن عبد علي عبيس151941071007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتبنين داود سلمان حسن151942055019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناترفل فراس عبد السالم احمد111942100010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية االقصى االهلية للبناتفاطمه ابراهيم خلف ظاهر111942124022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتايه ناظم كاظم خضير131942093020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية نبوخذ نصر للبنينعدنان صالح عجمي جميل111941016077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتزهراء احمد زامل جبار151942044066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينمصطفى احمد شهاب احمد101941013159

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية ورقة بن نوفل للبناتحنين محمود عبد الجبار مجيد101942099005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية السيدة عائشة للبناتنور عالء كريم تمن131942123030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0احيائيذكرالمثنىثانوية المفيد االهلية للبنينأحمد علي حازم عبد291941022001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية العزة للبناتنوره عبد الرحمن عيفان فليح111942060031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتطيبه حسين صاحب راشد131942111063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينحسين عبد الكريم بديوي خضير261941012041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االبرار المسائية للبناتدالل ابراهيم عيسى كاظم131942283023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية سما بغداد االهلية للبناتنضال عمر موفق عبدالكريم131942087055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتنهى عبد المحسن ابراهيم عبد الباقي131942070234

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد495.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعبد هللا محمد جبار محمد111941156058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد499.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناترويده نبيل علي احمد111942065068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتفاطمه أحمد علي نصيف141942066071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد506.0احيائيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية مؤمل عقيل مرزه حمزه141941203125

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد507.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتتقى صفاء كامل علي181942176045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينمحمد كاظم جبر حسين141941009061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد511.9احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المتميزاتزينب حكمت خضير عليوي111942113032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد513.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية ابي غريب للبناتسرى طه حميد فليح101942111027
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد515.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتلبنى ابراهيم محمود ابراهيم111942103070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد517.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتزينب ياس خضير ضاحي111942104032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد519.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتايات هادي جمعة لفته151942080017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد533.0احيائيذكرنينوىثانوية السالمية للبنينهيثم عبد الباسط حامد عبد هللا171941074015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد536.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتصفاء عباس عذيب سالم141942072107

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينعبد هللا محمد عايش راضي111921015060

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعراج للبنينعبد هللا حسين كريم كاطع111921024026

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنيننور الدين خوام عبد الواحد فرحان211821038175

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينعلي مشتاق طالب جاسم131921031028

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالكرخ االولىالخارجياتديانا احمد عبدالستار محمد101922401015

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتفاطمة رافد سلمان محسن131922092062

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوركاء المسائية للبناتبنين علي موات شنيار141922222011

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ادبيانثىبابلثانوية مريم العذراء للبناتثريا عالء احمد رزين231922082013

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السجود للبناترانيا عماد عدنان علي141922065017

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكرديالىثانوية المدائن المختلطةعدنان عباس عدنان جواد211921227013

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتسلوى شاكر محمود ياس211922146038

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىديالىثانوية عائشة للبناتفاطمه محمود عبد خميس211922101038

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعراج للبنينياسر حامد عبد هللا عباس111921024055

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتعذراء ضياء خزعل حسين131922079041

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي حيدر عبيد محمد231921173049

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينحسن فالح حسن سلمان231921008029

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتهديل قيس صالح مهدي131922070090

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينحيدر جاسم عوده سعدون141921019044

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتمروه احمد فاضل ابراهيم141922076107

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكراربيلثانوية سيوان للبنينعلي فيصل جاسم صلبي311921003011

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينحسين محمد عبد النبي موسى141921037088

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينحسن فاضل ضباب مسعود261921033014

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتنور صالح هميل جدوع111922083049

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينفالح حسن عبد سلمان261921017070

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالبصرةثانوية الجواهري االهلية للبناتجنان كريم طالب محمد161922204009

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االمل للبناتمروه محمد كاظم مكطوف141922144050

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االمام علي الهادي للبناتطيبه ناظم مجيد محمد181922252015

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينعلي قاسم عيسى قاسم121921034104

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تبوك للبناتمنار صائب صالح احمد111922102060

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينعلي رياض مجيد حسين131921029032
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كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينسجاد حاوي راضي حسين151921015030

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية التألف للبناتسفانه عبد المطلب حمودي شهاب101922133045

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتحنين عماد محمد عبد الحسن151922054020

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينمصطفى فيصل كاطع جاسب151921013102

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ادبيانثىواسطاعدادية الزبيدية للبناتبنين فاضل لعيبي حسين261922092005

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمحمد الصادق شاكر سهيل كمر141921019120

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتايه رشيد كاظم محسن121922102015

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتمالك ابراهيم توهه حمادة211922121042

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينعلي محسن سلمان سعيد211921008033

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينمسلم عقيل عيسى بدن131921002080

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم عبد هللا ماجد ساجت حسين131921025034

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنينمنتظر وليد قادر خليفه131921042113

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينكاظم راضي جلوب يونس151921003085

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالرصافة الثالثةثانوية الغدير االهلية للبناتزهراء عدنان محمود حميد151922061004

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتهمسه كاطع جبار عبد هللا281922092072

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتفاطمه صادق صاحب خلف141922102092

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعباس بدري حميد عذاري141921201125

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ادبيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنيناحمد محسن متاني طويرش261921017007

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينمحمد ثامر حميد طالب141921037241

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية الوفاق للبناتنور آياد شكر محمود121922103052

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيانثىديالىثانوية الرواسي للبناتطيبه جاسم خلف محمد211922177016

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية حليمة السعدية للبناتزهراء اسعد خليل ابراهيم101922129020

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتحوراء محمد ثابت عبد علي151922049018

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينعلي عدنان عبيد هندي141921024164

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينمسلم حسين هاشم سلمان151921004062

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية اليوسفية للبنينرسول عبد الكريم هاشم محمد111921001022

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيذكرميسانثانوية ذات الصواري للبنينباقر محمد مجيد حميد281921033004

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتورود مجيد حميد حمد111922074058

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتشيماء احمد علي كاظم111922070066

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمهيمن حسن صدام  والي151921006121

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنيناحمد رعد حميد رسن121921034007

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتمروه نجم عبيد احمد111922086041

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيانثىبابلثانوية البتول  للبناتايناس حسن هادي خضير231922104005

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينكرار محمد صاحب حسن251921008173

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتجنه سمير احمد علي101922091012
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كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرواسطاعدادية العزيزية المسائية للبنينزيد كاظم محمد حافظ261921200025

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينحسين حميد محيسن نايف221921019010

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينمصطفى عامر حسناوي عيفان191921013056

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتحوراء سعد زاير علي151922040029

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينيوسف محمد عبد االله كاظم121921006047

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينعلي عباس الزم جنان141921038119

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينمصطفى فيصل علي حسين111921015108

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنينمحمد حميد نافع قدوري111921059097

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينمرتضى جليل نزال مشكور111921057096

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عائشة للبناترؤى حميد شريده علوان111922082006

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ادبيذكرديالىثانوية البارقة المختلطةفهد هاشم محمد عبد211921258007

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينأسامه احمد كريم سلمان131921034011

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتاياب ناصر سالمه سعد151922044002

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزيتونة للبناتهند علي اكرم غانم111922061061

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتزهراء طالب عليوي راشد111922072050

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعراج للبنينآحمد ياسين نجم عاشور111921024008

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية وهران للبناتشمس االصيل رافع خميس بديوي111922115015

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتأزل رعد نزال كنيدح111922112002

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينحسين علي سلمان طعمة151921002044

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيذكرديالىثانوية ذي قار للبنينحسين علي حبيب مجيد211921032011

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتنبأ غالب موزان شعين141922074135

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتايات سعدون عبد شندي111922136011

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينامير وليد مجيد حسن131921026013

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينباسم جاسم نجم عبود271921026009

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البيان للبناتانتظار فاضل كاظم خلف101922096007

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتهدى عيسى سعودي حسن151922055095

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية المربد المختلطةاحمد محي عبد عبهول111921152007

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتنورهان احمد طاهر مزبان141922099085

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةابراهيم موفق كاظم احمد101921160001

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتضحى خليل محل حسين101922110067

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمصطفى قاسم عبد الحسين جودي121921048119

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيانثىديالىثانوية تلمسان للبناتريام ثاير محمد علي211922124009

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية االخالص للبناتحنين طالب صباح خميس121922099019

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينسجاد حسين لعيبي صابط141921029037

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الهدى للبناتحنين حسن خضير عباس141922124013
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كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنيناحمد رسن بردي حسين121921044004

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ادبيذكرديالىثانوية العدالة للبنينحميد عبد الباقي حميد رشيد211921044008

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المنصور األهلية للبناتفاطمه حيدر عبد هللا محمد101922081009

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الشماسية للبنينحسين قيس صالح مهدي131921023023

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينمصطفى مازن حمودي حسن101921017076

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتفاطمه احمد مجيد حاتم111922104059

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينعبد هللا صالح عبد االمير سعيد101921015035

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ادبيانثىديالىاعدادية زينب الكبرى للبناتزينة مثنى رفعت عزاوي211922155048

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية السياب للبناتزبيده فراس عبد الجبار احمد101922077023

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية صقر قريش المختلطةعبد الخالق محسن عبيد فياض101921155018

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام علي للبنينمحمد علي سوادي حسن121921005066

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينمحمد علي محمد شندل111921015099

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتايه اياد جواد حسن121922110005

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينمصطفى محمد صلف جبر141921037305

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتنورة سعد احمد كاظم151922047125

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينعبدهللا عالء قاسم عبدهللا121921047089

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمحمد عبد الرزاق عبد الحسن جودة151921010072

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتصفا مهدي صالح مركب111922094054

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناتطيبه حيدر جابر عبيد151922041048

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينمنتظر محمد اسماعيل هليل141921008123

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتمروه محمد مولود جمعه101922076038

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتزمن سمير زغير حنون151922055034

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينيوسف احمد علي مسلم101921015083

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينحمزه سعدي رزاق جاسم241921017038

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتراميا طالب طعمة الزم151922047030

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتنور عزيز علي فضل131922107134

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمحمد محمد كزار بادي121921047157

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تبوك للبناتفاتن حيدر محمد امين حميد111922102050

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينسجاد ثامر لهمود درويش151921006039

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخليج العربي للبناتفاطمة صالح مهدي هزاع141922135035

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينمحمد فراس علي حسين111921200124

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيذكرالنجفثانوية الكوثر االهلية للبنينصادق قاسم عجيل عوده251921048006

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناتعلياء محمد عبد الرزاق هادي111922068053

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتالهام حمود رزاك خزنان151922042007

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينعبد الوهاب محي الدين عبد الوهاب رزوقي131921001068
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كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبنينالحسن هاشم عبد االمير خميس161921044005

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتمريم شامل حسين زيدان111922072090

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينحيدر منديل نعمه ونان141921028069

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينمحمد جبار حسن انماري141921045048

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتتقى عادل كاظم عبد الكريم111922112031

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتشهد رياض كريم جبر151922046043

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الثائر للبنينمنتظر ستار عبد هللا خضير121921011059

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينعبد هللا جمال ياسين عبد هللا131921252068

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينحسين علي كحيوش حسن271921038031

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينعبد المهيمن كاظم وذيح كيطان111921027066

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الفاتح للبنينعبد العزيز اسعد سالم علي141921176049

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتزهراء حسن علي رحيم281922092024

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المتنبي للبنينمحمد جابر سلمان جبر101921027091

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتمريم حسين محمد علي211922291047

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الزكاة االدبية للبنينعمر عبد هللا خلف عبد هللا111921181097

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينقاسم محمد عليوي صيوان141921012051

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام الرضا للبنينياسر غالب عبد حمود121921003101

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتتقى حيدر زورة امعارج141922134018

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينيحيى خليل كاظم خليفه121921048136

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناتحوراء علي محمد خالوي151922041017

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتايه فؤاد جليل كاظم111922108012

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ادبيانثىالنجفالخارجياتدعاء قاسم نوري موسى251922401018

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينعبد هللا احمد عبود كريم271921044076

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينعبد الرحمن محمد حميد محمود131921017047

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنيناحمد رائد ذياب حمد231921031005

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعلي حمزه شاكر حسون231921252067

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنينيوسف احمد حميد ابراهيم111921059129

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ادبيذكرديالىثانوية التوحيد المختلطةمحمد قيس عباس حسن211921232011

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينعلي حسين جواد علي141921208117

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتزينب داود سلمان ساجت141922079062

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الواسطي للبنينسلوان زمان هاشم احمد101921040024

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ادبيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينعباس عبد كاظم عبد251921022010

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينناطق علي مسير منصور221921376125

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ادبيانثىالكرخ الثانيةالخارجياتمنى محمد عويد محمد111922401076

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنيناحمد علي عطية سوادي121921034010
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كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينحسين عالء احمد هواس141921026037

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ادبيانثىبابلثانوية الخلود للبناتايه عادل كاظم هاشم231922137004

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ادبيذكرذي قارثانوية الضحى المختلطةظاهر مطشر عيدان علي221921221007

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ادبيانثىالكرخ الثانيةالخارجياتريام عبدالزهرة كاظم سماري111922401037

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية اسوان المسائية للبناتنجوى فاضل مصطفى درويش101922221042

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ادبيانثىذي قاراعدادية قلعة سكر للبناتفاطمة الزهراء خالد زغير خضير221922171022

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينبدر الدين عدنان مبدر شهاب111921012018

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتريم نعيم مجيد حسن111922077021

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعبد المهيمن علي مجيد احمد131921004057

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتزينب حسين داغر ناصر131922103047

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزيتونة للبناتايثار كاظم بالسم مولى111922061003

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناتسجى احمد مطيلب ابراهيم131922101053

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنيناحمد صباح علوان جواد121921044005

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتضحى قاسم حميد يوسف131922098120

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينعلي مهدي محسن سلمان261921026046

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمصطفى عبد الجليل جمعه جباره141921019149

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتزهراء محمد ناجض لفته141922139028

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعتدال للبناتمرام باسم محمد سعيد محمد131922077054

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينحسين سالم رشيد جاسم131921029012

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتفرح ايوب سعدون سرهيد111922084090

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناترسل رحيم نوري نعيمه121922112045

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتزهراء احمد كريم غالي151922040047

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمؤمل صالح عبود صالح131921012089

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتسحر كاظم جبر العيبي131922107075

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية زبيدة للبناتايه موفق محمد رشيد141922082009

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الحكمة األهلية للبناتطيبه احمد داود ظاهر111922092005

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتزينب اسعد ارحيم ثويني141922072043

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية السجى للبناتزهراء محمد زيدان عباس111922138013

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتعلياء فريد عبد الواحد عبود141922090050

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزينب كريم بندر عبيد151922046030

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتكوثر محمد ولي رضا141922099071

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتزهراء سعد زاير علي151922040055

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية باب العلم للبناتأيه اسامه احمد جميل121922123001

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتفرح خضير عباس فاضل151922054096

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتتقى حسني علي غنام101922120022
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كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المهيمن المختلطةزين العابدين علي احمد جاسم181921315005

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ادبيذكرديالىاعدادية شورش للبنينعلي صالح مهدي ميرزا211921076027

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتضحى علي مطر عواد111922100015

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتحنين محمد حسين رميض111922070030

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتفاطمه فاضل عباس جبر111922094065

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الصقر المسائية للبنينعبد هللا محمود خليفه سريح101921208036

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنينيونس حيدر عيسى جواد111921059131

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتطيبة احمد عبد الحسين علي121922127076

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينعلي شالل طرفه ماجان261921013113

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الفارابي للبنينسجاد كاطع فليح حسن111921002030

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتثريه كامل سكر صيهود151922080069

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينعبد هللا حسام محمد جواد عبد الرزاق131921012065

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام علي للبنينيوسف علي ارحيمه جبر121921005085

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتحوراء صبار نعيمه جالب131922098030

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتاحرار هادي علي دهش151922049002

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ريحانة الرسول للبناتدموع كامل علي ناوي141922092011

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينحسين رعد عناد عبد الرزاق131921029011

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0ادبيانثىالكرخ الثانيةالخارجياتسميرة رعد عبد الستار علي111922401053

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية العراقي للبنينمحمد وليد اسماعيل سلمان101921005057

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتاسراء حسين جبار كاطع141922110011

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنينياسر عمار قاسم حميد131921045116

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتنعمة مسعد احمد محمد161922233054

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتياسمين مؤيد عبد المجيد هاشم141952076052

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينعلي حيدر محمد رضا سلمان291941002117

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةيونس ازاد زينل حسن201941259371

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المأمون للبنينعلي محمد عبد الرزاق كاظم101941006043

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية البسملة للبناتام البنين حسن هادي عباس111942135002

كلية اللغات/جامعة بغداد598.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الغساسنة للبناتلينا صالح حسين جاسم181942197016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0تطبيقيذكراالنبارخارجيونعبد العزيز نبيل سعود سليمان191951400014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0تطبيقيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعمر فراس مهدي علو101951205105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينعبد هللا نبيل ابراهيم محمد121951026028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحسن كاظم سلومي عذير281951151137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينمهدي عواد كاظم حسن151951001093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينمنتظر عبد الهادي جالب حمزه241951029030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينحسين علي ألعيبي وحيد151951017016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعباس كاظم حبوب امانه141951019044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينالحسن عمار مظفر زبير101951019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينمنتظر محمد محسن مناتي161951017081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية االقمار االهلية للبنينعلي حازم قاسم مجيد141951173014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتنقاء حسن كاظم مفتن141952224028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0تطبيقيذكركربالءاعدادية حسين محفوظ للبنينمهيمن علي جعفر عبد271851027100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0تطبيقيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينوليد حسن هادي خدام271951025025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينامجد هشام عطا هللا حسن131951005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينكمال حسين ناجح جواد121951006025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.5تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينمحي الدين محمد عبد الوهاب عبد القادر101951026111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينعبد هللا محمد عبد الحسين حسن141951009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عنة للبنينرامي انور سعيد عبيد191951021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االصمعي للبنينحسين عبد االمير اسماعيل صالح161951010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرميساناعدادية االندلس للبنينسجاد سالم فرج مري281951009039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينمصعب قحطان عدنان رشيد211951014119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينعلي حسين جابر جاسم151951001055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنيناكرم ضياء سبع عباس131951003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام عمارة للبناتمريم منير احمد محمد121952117023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينمجتبى مهدي حمزه مطشر131951002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتهمسة طالب كاظم حسين241952220175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينمنتظر حمد جبر حمد271951152069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرميسانالخارجيونمحمد هاشم داخل رشيد281951400034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينعلي طارق جعفر فرحان231951009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية شهداء الدجيل للبنينامير حسين محمد حمدي181951141005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة األهلية للبنينمحمد باسم حمود جاسم141951043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينكرار حيدر عبد الصاحب صالح141951021062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية سيناء للبنينحسين عدنان علي باوه شمه131951019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينسجاد حافظ هاشم بدر151951020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية الشرقية للبنينابراهيم مشرق لطيف عبد141951022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينحسن فراس داود سلمان121951025017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتشهد عادل كريم حسن131952281021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0تطبيقيذكرميساناعدادية االندلس للبنينجعفر ماجد خزعل راضي281951009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي حيدر جواد محمد251951150153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجمهورية للبنينزين العابدين نصيف جبير حسين141951016045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0تطبيقيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينمثنى مؤيد محمد علي عباس211951005039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الفارابي للبنينحسن منذر هاشم رشيد111951002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتزهراء محمد حسن كاظم111952070011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينسجاد جاسم جابر جاسم141951029016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينمحمد باقر ضياء حسين علي121951031104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0تطبيقيذكرديالىثانوية جديدة االغوات للبنينمحمد جميل ناجي حسن211951073016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتأيه سهيل ابراهيم ادهم موسى101952120004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتشهد عالء باقر مهدي101952119020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0تطبيقيذكرديالىثانوية المحسن للبنينمرتضى احمد فارس خيون211951225016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية شباب اليوم االهلية للبنينحسن حيدر عبد الصاحب محمد121951015003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتمها عامر محمود رجب101952076019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينقحطان عدنان حسين محمد141951012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية النعمان للبناتمياده مجيد حميد علوان131952102011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشروق االهلية للبنينمرتضى جاسم طعمه عباس141941052021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينمحمد صادق علوان عبد هللا151941020048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتايه ايمن مختار علي111942071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينقبس محمد جبار علوان121941201051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.2احيائيانثىالكرخ االولىالمنصور- ثانوية المتميزات شهد احمد سالمه نصيف101942078086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناتمريم مهند رحيم ابراهيم131942101068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينبالل بسام فارس سلمان131941005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0احيائيانثىواسطاعدادية الصويرة االهلية للبناترباب محمد نصيف جاسم261942144019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتزينب برهان نعمه عبد الحسن141942111117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتزينب الحوراء حسين محمد علي اكبر141942100062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتتقوى هادي صالح قمر141942076030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زها حديد للبناتسحر نعيم ياسين معارج151942053049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتطيبه جبار كومان رمح141942067070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناترويده علي حسين عبيد111942221014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصباح االهلية للبناتغدير اسعد عبد االمير حديد141942132050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتفاطمه رحيم جلوب ابراهيم121942094216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0احيائيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينطالب مصطفى لهمود غالي221941019077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناترقيه خليل ساجت كحوشي151942042039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الريحاني االهلية للبناتفرات هديب عبد الرضا علوان141942194141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0احيائيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتزهراء عماد شاكر رسن221942170040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0احيائيذكرالرصافة االولىالخارجيونحيدر محمد عبد االمير عباس131941400009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الفراشة البيضاء االهلية للبناتطيبة علي موفق نجم111942122008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتمنار عمار محمد كاظم101942091101

739 من 28صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الضلوعية االهلية للبنينعلي شجاع ابراهيم نايف181941140029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية المنصور األهلية للبنينكرار ظافر عبد الرزاق وهاب101941034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناترونق فاضل احمد محمود111942215055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0احيائيانثىالرصافة االولىالخارجياتسجى عادل حسين ادنان131942401023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينهاشم احمد عبد الحسين لعيبي131941008096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية القيروان للمتميزينزين العابدين ضياء علي راضي131941037043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0احيائيذكرذي قاراعدادية التفوق للبنينعلي باسم عطيه خضير221941072059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتزهراء سلمان حسن حيدر141942095036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتنبأ جعفر فؤاد عبود131942086091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتزهراء بسام خلف والي151942055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0احيائيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية علي قاسم حسن جاسم141941203109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتزينب عبد هللا فاضل حسين111942065099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.1احيائيانثىالكرخ االولىالمنصور- ثانوية المتميزات فاطمه صالح عبد الوهاب كريم101942078109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0احيائيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتفدك حسين جبر زامل261942108109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية الشرقية للبنينمحمد حكمت كاظم علي141941022095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينعبد الرحمن محمد فندي احمد191941009145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتسحر احمد عالء الدين حسين131942103036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتزهراء فيصل احمد فرج121942107112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتبراق عادل عبد العباس ثابت121942110011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية التفوق األهلية للبنينمصطفى سعد محمد فتاح101941043092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنينمحمد علي باسل صادق خليل101941018037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتمريم حمد هللا زاير جبر141942139026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينسجاد عصام محسن محمود121941031089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخليج العربي للبناتبنين بشير كاظم طاكه141942135007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناتمريم قحطان خلف جاسم101942105039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.5احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينحسن عبد االمير عباس محمد271941005041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الفردوس للبناترحمة احمد محمد احمد101942090046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينحسين شوقي مصطفى نفاوه131941017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتزبيدة علي يونس جرجيس131942117115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتايات نجاح خلف سلطان141942109008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0احيائيانثىالرصافة االولىاسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيانبأ ثائر هاشم رستم131942229027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0احيائيانثىالكرخ االولىالمنصور- ثانوية المتميزات مريم عماد هادي صالح101942078128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتشهد اجميع انبيت لعيبي131942118179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتغسق محمود شاكر محمود141942086175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0احيائيذكراالنباراعدادية التقدم للبنينمهيدي سعدون مهيدي فرحان191941062035
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمحمد حسن كاظم عرب151941006090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0احيائيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتالزهراء علي عبد الهادي محمد علي121942102005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية االيالف للبناتفاطمه عبد الباسط محمود داود101942104021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ادبيذكرديالىثانوية المدائن المختلطةحسين غالب محمد وسمي211921227006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية بنت الهدى للبناترانيه معروف نجم مصلح131942110011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتحنان حلمي حسن خليل131942124006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية سما بسماية للبناتزينب شمس علي نياز141942193010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمحمد علي خضير عباس محمد علي231941020343

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الوحدة الوطنية للبناتمها احمد عبدالمنعم ابراهيم131942112051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتحوراء موح صاحب زامل141942145053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتهديل هاني علي هادي111922089129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.2احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الريحاني االهلية للبناتزينب شاكر شاه مراد بيرك141942194087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية الجواهري للبنينمرتضى حيدر طعمه عوده121941013057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتدنيا صادق حسين اعويد131922092024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينحسن فالح حسن فرج151921020024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتزهراء سعد فرحان عبد النبي131942093056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينمحمد هالل متعب مناحي261921026062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0احيائيذكرالرصافة االولىالخارجيونكرار فاضل عباس خضير131941400027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةفرحان يوسف فرحان عذيب121941170021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتشهالء غازي عباس سلمان141942225093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية بدر المسائية للبنينحسين علي حسين مغتاض151921072101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينمصطفى سمير ناصر محيسن221941033128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتساره علي نجم عبد هللا111942067068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتنور الهدى علي عبد علي علوان221942113271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناترقية نزار عبد الصاحب لعيبي151922051037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينمقتدى حسن زيادي حسين151941005155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتايات ثامر داود محمود141942079016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتشهد صادق نعيم جعفر141942076065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتمريم محمد بدن منسي141942095067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينمؤمل جاسم عيسى بدن141921024211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينحسين هيثم صباح حلو111941020035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0احيائيذكرديالىثانوية بردى للبنينخليل حسين احمد عبد هللا211941229016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينمحمد خليل ابراهيم محمد علي131941252083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الخبير للبنينحسين صباح احمد عداي111921007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينحسين علي صالح حسن121941026054
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينسجاد ضياء الزم جارهللا141921037125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينرسول كاظم حسن سعيد261921015029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتطيبه عبد الجبار فليح حميد131942107087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتزهراء منذر محمد حسين111942104027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينمحمد علي عبد الحسين نصيف111941049150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الهدى للبناتريام طارق فهمي حمد121942106043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0احيائيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنيناحمد عماد علي سمين211941270007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية السيدة عائشة للبناتاسماء جاسم لفته زبون131942123001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية السالم للبنينحيدر مازن عبد المنعم جمعة101951030002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتندى جبار فهد طوكان221952143027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية انوار البديع االهلية للبناتنور محمد فارس عباس161952207044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمحمد عماد مسلم شاكر251951001171

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتوالء علي كريم هدهود241952220179

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0تطبيقيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةعذراء محمود غريبة أبراهيم211952262001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينمصطفى ابراهيم خير هللا مناتي161951364172

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتتبارك وسام عبد هللا علي101952109016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينمحمد فرحان حمد جاسم271951046093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتزهراء محمد جاسم كاظم151952080019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةعالء حسين جاسم مهدي231951183043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينياس خليل احمد عنفوص211951037031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبنينرسول دايخ هيول جبر161951067017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0تطبيقيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينعلي كريم فرج نضو261951017043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينحسين احمد كاظم حسن151951013015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتصبا ضياء محمد عبد الحسن271952087012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0احيائيانثىواسطاعدادية الصويرة االهلية للبناتمريم نعيم كريم عبد261942144052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0احيائيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتزينه علوان نوار علوان231942119130

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الوحدة الوطنية للبناتسفانه حميد سليمان صالح131942112036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0احيائيانثىكربالءثانوية الرفل للبناترقيه علي كاظم ضايف271942085003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0احيائيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةسجاد حازم تركي ثجيل221941311030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتهند عالء حسين حمد101942109105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية دار المعارف االهلية للبناتزينب عدنان حسين محمود111942126030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتنور الهدى قصي نوري كاظم131942281100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0احيائيانثىميسانثانوية النضال للبناتوالء جبار علي حسان281942050064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينحسين علي فرحان مذكور151941071076

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتريم عبد الكريم طالب هايس101942120058
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية المسرة االهلية للبناتمؤده ماهر محمود عباس141942091027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينعمر جاسم محمد خلف191941007127

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0احيائيذكرصالح الديناعدادية االبراهيمية للبنينعبدهللا محمد وهيب صالح181941001014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0احيائيذكرديالىثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلي محمد احمد امين211941217017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0احيائيانثىاالنبارثانوية عنه الشرقية للبناتآمنه محمد محمود عبد العزيز191942201004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحمد باسم حميد موسم151941071002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0احيائيذكرواسطاعدادية القطيف للبنيناحمد ثامر رضيوى جاسم261941041002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينساري شعالن كردي نزاري211941034033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الطاهره للبناتضحى قيس عبد هللا موسى111942098008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية االنوار للبناتتبارك كاظم اسماعيل عبد الرحمن121942104006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتازل حسين علي نوار131942098011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتهاجر خضير عباس علي101942109098

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0احيائيذكربابلثانوية النهروان المختلطةمهدي عدنان حمزه بايز231941181070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعداديه االنوار للبناتمريم حسين خضير علي111942085062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االسوار للبناتزهراء سالم صدام محي131942076015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0احيائيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينالحسن حيدر صالح عبد الرضا231941005018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية القيروان للمتميزيناحمد شاكر حمود سبهان131941037006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينمسلم العقيل محمد عزيز خلف151951011078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد600.0احيائيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينحسين حمزه عبد عون محمد231941255020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينهاشم فرج مطشر ثجيل121921034167

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الواسطي للبنينعبد العزيز محجوب تركي حمد101921040032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنيننور الدين عبد هللا داخل كريم131921008180

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتزهراء صادق علي اكبر غالم151922054046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحمد ظاهر جميل ظاهر271951151010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السجود للبناتزهراء كريم قاسم عوده141922065021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتتبارك محمد جاسم جبر141922074028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتشيرين حميد علي محمد141922099055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينحسين سعد غني حسن121921048027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء كريم عناد رشك141922074063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية التجدد للبناتذكرى طارق محمد عبد121922120010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينمؤمل عدنان دنيثه درويش141921003134

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الكوثر للبناتشهد خالد كاظم محمد131922122032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنيناسد جواد باقر اسد271941007006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0ادبيانثىالرصافة الثانيةالخارجياتزهراء علي  محمد عكيل141922401051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0احيائيذكرالرصافة الثالثةالخارجيوناحمد سالم ناصر خلف151941400003
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قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية مصطفى جواد المختلطةحوراء باسم جالب شبلي111922164002

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية التفوق للبناتنرجس جواد عبود حسن121922113035

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعلي سالم جبير ذيبان231941257124

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتشهد عباس قاسم كزار121852107040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتصفا حمود فرج ثجيل141952225023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتنور الهدى ضياء حسين عمران121952105053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتمريم غني مهدي محمد261952250047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية اللباب االهلية للبناتاسراء زهير محمد حميد101952137001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0تطبيقيانثىميساناعدادية اليمامة للبناتعذراء عبد الزهره حسين نجم281852063021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتآيه سعود صالح محمد101952120003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتايه قاسم عبد خلف141952145006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناترتاج جعفر ياسين طه231952114010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتهدى عادل هاشم ياسين151952044057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتضحى ابراهيم متعب مصحب101952109025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتاسيل سمير محمود محمد101952120008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتزينب علي فضيل جالب151952056024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتخديجه هاشم عبد الكريم محمد111952103008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتطيبه عبد الرحمن سلمان عبد الرحمن121952093012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتندى هاشم عبد النبي حميد111952106029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية التألف للبناتزينب عالء عزيز جعاز101922133041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية ورقة بن نوفل للبناتعال احمد متعب محمود101922099031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0ادبيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتحراء علي عبيد كيطان141922097009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية التفوق للبناتمنار يوسف فرحان عذيب121922113034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتغفران احمد حسن جبر141922099065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية زبيدة للبناتشهد عقيل تايه حسين141922082022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية االنفال للبناتدعاء جمعه كعود بعير101922101016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتساره كريم حسان قصاب141922109040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النضال المختلطةنور عبد الستار جبير كاطع111922157039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناترحاب عادل حامد خلف141922079036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتغدير قاسم ضاعن احمد151922050085

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية ريحانة المصطفى للبناتايمان عباس نجم عبد هللا101922141002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةوالء لطيف شالل فرحان121942020128

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النضال المختلطةضحى ناجي تركي حمزه111922157026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0تطبيقيانثىالكرخ االولىالخارجياتدنيا سهيل نجم عبدهللا101952401007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتزهراء فالح حسن علوان131942092025
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتغفران محمد علي كاظم181942205069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتجنان عبد الرضا صبيح مزيد161952212004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتشمس صباح كريم علي101922076029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية ام البنين للبناتزينب محمد أبراهيم هادي131942080019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0ادبيانثىديالىالخارجياتمناهل حسين صبار علوان211922401034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتساره سعد حسين ناصر111942083034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الهدى للبناتزهراء علي مزبان فضاله141942124012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الرسالة للبناتهدى منذر نوري محمود101942115233

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناترسل حارث سامي غانم151942041032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخليج العربي للبناتانوار محمد سلمان طاهر141942135004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتزهراء محمد هيمت شوكت141942070056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتميناء عباس جاسم سعد141942090085

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية حنين النموذجية للبناتدانيه سلوان شاكر عطيه131922104015

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتقمر محمد عبود عباس111922111071

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زها حديد للبناتحوراء صالح حسن لفته151922053016

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الكوثر للبناتزينب عالء صباح نعمة131922122026

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ادبيانثىديالىثانوية تلمسان للبناتغيداء هاشم محمد فدعم211922124018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناتدعاء عارف علي عبد101922105012

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتايالف موفق جليل عبد الرحيم131922098014

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ادبيانثىبابلثانوية البواسل المختلطةهدير عبيد صبيح بريس231922174014

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ادبيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتآيه محمد ناصر حسين211922170001

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتضحى فالح حسين حمود111922086033

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0ادبيانثىبابلاعدادية حيفا للبناتزينب علي جعفر بلبول231922122029

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الوفاء المسائية للبناتضحى احمد حسين مطرود111922220057

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتنرجس صاحب عبد االمير شهاب111922094073

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتهاجر قاسم عدنان حمد111922073082

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهراء للبناترسل عمران مجيد كاظم111922088009

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتزهراء عبد الوهاب محسن حسين151922054047

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الفاروق للبناتضفاف رباح حسين جاعد181922249006

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتزهراء ظافر عبد هللا محمد161952218035

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتزهراء حسن هادي عباس141952097009

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ادبيانثىذي قارثانوية االبتهال للبناتزهراء ساجد ثجيل سلطان221922166008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتاديان قحطان جبار عبد111922070008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتسارة وسام جدوع عباس111922109039

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتزينب عبدالقادر كاظم جمعة111922136054
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتنور عبد سلمان بكان221942143299

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتسرى خالد محي الدين محمد111942103051

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتزينب مؤيد شريف فيصل141942224035

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتنرجس طه ابراهيم خضير141922095076

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينكرار عيسى محيبس حسين141921008090

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينعباس كاظم فزيع سلمان141921030044

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الزكاة االدبية للبنيناكرم نصر جواد ضبع111921181014

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتساره صبار نعيم عبيد141922075118

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية حليمة السعدية للبناتمنتهى سعد حميد سليمان101922129038

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتزينب سعد عوجة نهير111922221009

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتايه عماد هامل بريغش141922072013

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الثائر للبنينمصعب خوام صعب ابراهيم121921011057

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينعلي زيد كريم محسن111921027074

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمرتضى كاظم فالح جالب151921003114

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةعيسى خضير عباس عبد101921160040

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بني تميم المختلطةنور الدين هاشم سعيد حمد181921279015

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناتتغريد لؤي مشول موزان151922041016

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الكوثر للبناتزينب احمد سعودي حسن131922122024

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينعباس فاضل عبد الحسين ياسين111921027058

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينحيدر فراس كامل محمد علي111921027039

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتنور الهدى مهند سلمان عبيد141922100093

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينمحمد هيثم عبد الحمزة نجرس141921048111

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينعبد الرحمن محمد حسين خضير101921009029

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتحنين اياد خريبط عبود111922108019

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمصطفى محمد فليح حسن151921007245

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتلقاء محمد هاشم ناجي111922108084

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينقتيبه عدنان محمد حمد131921006072

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتصبا محمد يونس علي131922071055

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيانثىديالىثانوية تلمسان للبناتدعاء محي محمد حسن211922124007

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتسماح ستار صافي شنان141922097024

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية عتبة بن غزوان للبناتايه رياض عبد الغني مطلك101922106006

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الشباب للبنينعبد القادر صالح خلف بردي101921023010

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينعمر احمد جميل حسين101921013037

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينعلي حمد هللا ارحيم غشيم151921008082

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتمنار فاضل عبد حسن151922050104
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كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيذكراالنبارثانوية الرشاد للبنيناحمد جمعه حماد عبد191921050001

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتشهد احمد نصيف جاسم131922079034

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتعبير عادل عباس مسير111922064045

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتبنين احمد مطشر كاطع121922127015

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتنور صالح جاسم عبد141922100095

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المجاهد المختلطةمرتضى عارف حسين كاظم181921100021

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المهيمن المختلطةعلي سهيل فارس دحام181921315010

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتطيبه رياض منصور حميد101922110068

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتبنين ياسر عطيه اكوس151922056023

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتشيماء محمد عبد هللا حسن111922108064

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينمنتصر حسين محمود حسين131921034127

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعتدال للبناتزينه رائد مطلك مزهر131922077034

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتايه عصام عبد عطيه101922110023

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الزكاة االدبية للبنينحميد خالد حميد ياسين111921181034

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينحيدر حسين مهاوي بهار141921029029

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتنور محمد خالد ابراهيم141922076132

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتسجى عبد االمير عبد علي مصطاف141922143037

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية سامراء للبنينسجاد محمد رحيمه سيد141921031035

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتهمسة محمود فيصل عبود141922139064

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينحسين محمد مشيوح حمد141921030030

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الهدى للبناتزهراء ستار عبعوب محسن141922124030

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ادبيذكرالمثنىثانوية أوروك االهلية للبنينحسين جاسم محمد كاظم291921030003

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمنتظر علي محمد عباس121921048129

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتساره شاكر محمود عزيز151922054065

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينسجاد سالم حسوني خليل261921176021

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الواسطي للبنينامجد جدوع جياد جاسم101921040012

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينعلي حسن حمد غافل151921009119

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ادبيانثىاالنبارثانوية التكاتف للبناتنبأ فاضل خلف حسين191922231007

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناترفل عدنان خميس احمد101922110041

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينحسن عمار علي رحمه141921027026

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية االحرار للبنينمحمد احمد محمد حسن111921051029

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناتتبارك ماجد فرحان حطاب121922125027

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المثنى للبنينعلي جمال احمد سلمان101921022045

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينحسين عامر علي حسين141921005020

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتساره محمد علي فريح141922080033
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كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتغدير ستار عبود زيدان131922098129

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينرحمة هللا سعد عبد الوها ب علي131921001035

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمحمد سعد مزهر جبر151921003103

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتنور ضياء مشكور علي111922109089

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ادبيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحيدر كاظم جعاز كطوف281921151103

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ادبيانثىالكرخ االولىاعداية المعراج للبناتشهد محمود نعمه جاسم101922113052

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينمرتضى سلمان نقل علي151921004059

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينايوب يوسف صالح ذياب101921016011

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ريحانة الرسول للبناتسيناء غازي حنتوش عسل141922092028

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناتصابرين علي عبد االمير عبد الحسين121922125092

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية العراقي للبنينمهدي عبد الغفور عبد الصاحب كاظم101921005066

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية سامراء للبنينمصطفى كريم أبراهيم سلمان141921031080

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتتبارك محمد لفتة كاظم131922111024

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتبشرى باهر عبد المحسن عبود131922111016

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينعلي حسين زوير عكبايه131921017053

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينحسين علي صبري محسن111921028035

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتامنه سعيد رحيم طاهر281922092002

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةعلي حاتم لفتة حسين111821180092

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتعائشه يوسف معين بصل111922070070

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتآمنه فارس عباس كنعان111922106001

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتنور مهند مجيد عذاب151922050115

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتتبارك مهدي محسن غضبان151922048025

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةنايف مالك نايف ذياب181821015012

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية شفق النور للبنينعباس مزعل محمد حاجم141921061046

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينمحمد باقر عدنان جبر جاسم131921011080

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ادبيذكرالكرخ االولىالخارجيونعبدهللا حسين كاظم هدالن101921400011

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتورود يحيى عناد شاكر111922108107

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البشير للبنينعلي سامر فاضل عبد علي141921036051

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية دجلة للبناترحمه ثامر عبد عبد الوهاب101922095024

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنيناسعد عبد الكريم محمد صالح141921013017

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية العرب المسائية للبنينابراهيم ثامر محمد محمود161951370001

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية التألف للبناتصبيحه شوقي كرومي علوان101922133052

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةثانوية الغدير االهلية للبناتزينب مؤيد موسى محمود151952061001

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينمحمود بشار عبد الحليم محمد لطيف101951042023

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينصباح حسن جابر خليف151921003047
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كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتزينب عبد الحسين ميدان كاظم111922106040

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمهدي حسين علي محمود151921006120

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتزهراء تحسين علي طعان151922051039

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينباقر نشمي محمد تايه261921026003

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتزينب مؤيد محمد محيبس121942094150

كلية اآلداب/جامعة بغداد528.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتسميه جمال كنعان ياسين141952224018

كلية اآلداب/جامعة بغداد530.0احيائيذكرديالىثانوية حمرين للبنينليث قحطان حسين حمد211941205014

كلية اآلداب/جامعة بغداد532.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينعبد هللا ضرغام حيدر جعفر121941030112

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتمريم سعد سلمان حبيب111942072109

كلية اآلداب/جامعة بغداد544.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتدعاء فالح عطيه عنبر121942098027

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتايمان حمد حسين حمد111942112011

كلية اآلداب/جامعة بغداد557.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتزينب مهدي صالح حسين111942076094

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينمصطفى سالم ماضي عبد141921208204

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتمريم محمد علوان عنفوص121922102098

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيذكرديالىثانوية االحواز للبنينحمزه غانم ابراهيم نجم211921078009

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالرصافة الثانيةالخارجياتنور الهدى علي  عبد الكاظم سلمان141922401096

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتبنين احمد شاكر عبد الكريم121922127014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتشهد هيثم فاضل عباس111922215040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينمحمد فاضل عطيه حبيب211921014077

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ادبيذكراالنبارثانوية الوطن للبنينعلي فواز تركي حردان191921099017

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتزهراء ستار جبار علي141922134042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتايه نجم عبد جواد111922089019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتمريم بشير حمزه عبود111922089111

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االستقالل للبناترغد منتصر جاسم عباس131922075011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتسمر جبر سلمان كرم هللا111922089076

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام المؤمنين للبناتنبأ محمد ياسر بدر141922115092

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتنور باسم محمد كاظم151922046069

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بداح بن عاصم المختلطةاحمد ماهر حسين ابراهيم181921322001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتساره علي قاسم حمود111922064034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتطيف جاسم لفته جبر151922051090

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتشهد نجم عبد كاظم101922109069

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينمقتدى حاتم محسن محمد151921002186

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتفرح عبد االمير راضي شناوه141922109064

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينذو الفقار ضياء عبد جحيل141921008041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ادبيذكرديالىثانوية الحد االخضر المختلطةمصطفى عماد خليل ابراهيم211921208020
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتزهراء نصر حسين علي141922076052

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ادبيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنينمحمد كريم ناصر عالوي231921254067

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العراق الجديد للبنينحيدر لطيف هادي محمد111921011022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينمحمد عبد الغفور راضي سبهان111921015097

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الرشيد المسائية للبنينعبد هللا خالد قحطان عباس111921204132

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ادبيذكرصالح الدينثانوية اليرموك للبنينعلي حيدر غانم محمد181921129009

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناترقية اياد كاظم نجم121922134059

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناتفاطمه رعد دواش عذافه151922041053

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البيان للبناتشهد سالم عبد حسين101922096049

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينحسين تاغي عسل علوان261921015010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتنور مهدي عباس علوان231922126065

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنينعلي محمد مسير محمد131921024085

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العراق للبنينمحمد خيري عذاب حسن121921009229

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية شفق النور للبنينحسن علي حسين حرز141921061022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية نور العلم للبناترؤى ضياء هاشم حسين111922118011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتطيبة علي عوض رمضان141922099059

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الرشيد للبناتمريم جبار قاسم خنياب131922096019

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتنور الهدى صادق رسن سوادي151922080074

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينعبد هللا شعالن عبد عيسى221921011028

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهراء للبناتزهراء عبد االمير عبيد جاسم111922088012

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتانفال يوسف طه منصور151922040010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتزينب حسين جمعه عبيد131922092041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية النعمان للبناتحنين هاشم محمد هاشم131922102007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينأكرم مخلص حسن حيدر141921037002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الزوراء للبنينكرم حاتم مزعل صالح141921001027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0ادبيانثىواسطاعدادية العزيزية للبناتزهراء احمد جعفر هادي261922110014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية وهران للبناتمنة هللا حسين محمد ديوان111922115021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحضارة للبناتزهره عمار ياسر خضير101942108038

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينامير محمد شمخي جبر271941007013

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخليج العربي للبناتسبأ ثائر هويدي مطشر141922135026

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتنبأ هادي صالح محسن121922102107

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتزينب علي محمد حويجم111922076080

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتزهراء معن علي عباس111922112063

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتمريم صالح شهاب احمد131922118142

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتأيه حامد قاسم احمد121922102004
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قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةسيف خليل ابراهيم اسماعيل111921180078

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتايات طالل فلك حبيب131922093013

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتحوراء قاسم عباس جريت151922048032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينمصطفى مطلك جواد كاظم261921013192

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتطيبه علي حسين عكموش141922072078

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتفاطمة هاشم نصيف جاسم211922121037

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتشمس مثنى احمد حبيب141922098022

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء زياد عبد الحسين محسن141922074055

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتشروق محمد فرحان عباس121922127070

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينحسين علي جبار جهاد131921012041

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينبالل مهدي سلمان علي111821057013

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينمؤمل رأفت حسين أحمد141921009059

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينعبد هللا ياسين شالل جاسم191821071038

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية الياسمين المختلطةسهى قصي هاشم محمد121922172009

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية التضحية للبناتحوراء حامد عبد الحسين عباس121922091010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمصطفى حسين عبد الواحد كلوش151921003120

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينمحمد علي سمير هادي حسين141921009061

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينعلي محمود هادي حسون231821016043

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتانتصار حسين عبد راهي111922079006

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتيقين عقيل يوسف فنجان141922101039

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المثنى بن حارثة  للبنينمصطفى احمد صالح خلف131921007046

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينعز الدين اياد سلمان حسن151951003028

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتتبارك رشيد عبد المجيد رشيد111942215030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينعبد الرحمن حازم فرحان خضير211921077060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتضالل عبد الجبار جواد نجم211922160032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتفيان علي عبود عباس211922145065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية حنين النموذجية للبناتحوراء حيدر هادي جواد131922104013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتزهراء عادل طه جواد131922079020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينبسام جاسم محمد عبد131921008019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتسجى شاكر عبد احمد101922110056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الهدى المسائية للبناتفاطمة ثائر دحام عواد101922224021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتنور الهدى حسن رشيد ياسين141922109079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتموج حسن علي رمث141922109072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوهج للبناتفاطمه طالب لطيف نايل141922116028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجواهري االهليه للبناتدسار علي صادق محسن141922147002

739 من 40صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتزهراء حميد غازي شنته111922089061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينعلي هادي خليف مطلك261921025057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتاسراء عامر كمر رميض111922094001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ابن ماجد المسائية للبناتسرئ حاكم محمد طعمة121922230013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية الفسطاط للبنينعبد االله محمود سالم حمادي131921033015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينمحمد علي حسين سالم261921015069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينهادي محمد صبار متعب271921026052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتزينه سلمان حمود شرقي141922066018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينعلي كفاح حسن علوان101921017048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينخالد علي محمود غايب131921252047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناتهديل عامر عبد اللطيف أمين111922068079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتمريم كريم يوسف راضي111922136084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينسجاد احسان صادق حمه مراد121921048043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية بدر الكبرى للبنينمحمد خالد مسعود حسين101921021046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينلطيف محمد عبد اللطيف ملوح271921153092

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتميثاق فاضل ضيدان خضير111922218061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينمحسن ظاهر عزاوي نجم211921038100

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتندى عبد هللا حمد جاسم101922109110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنيناحمد ضياء كريم حسن151921015004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية عتبة بن غزوان للبناتفاطمه عبد السالم شفيق احمد101922106023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينسجاد عبد القادر جسام محمد211921037013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية سامراء للبنينبريسم كامل بريسم علي141921031010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينمصطفى ميثم خضير عباس141921015091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىديالىثانوية تلمسان للبناتسرور حمزه لطيف جاسم211922124014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتبتول طارق ياسين حسين211922127007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتهدى اسعد أحمد خميس211922136052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنينحسن نجم عبد وهيب211921052009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينمصطفى سالم مال هللا عناد211921007040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتزينب ماجد محمد جراد111922070054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتايه علي عبد هللا علي131922086015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينمرتضى علي حسين علي131921006091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينرامي محمد عبد الستار عبد الجبار131921006027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىبابلثانوية الغدير للبناتبتول كاظم جوده كاظم231922131010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتسجى عقيل عبد االمير عباس271922107056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينامير حازم فاضل عيسى271921022011

739 من 41صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينابراهيم اسماعيل ابراهيم عبد271921022001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينحسن رحيم سابط شيحان151921003011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية المركزية للبناتليلى فوزي عبد الواحد عباس131922119029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتسهيله عمران حسن شاطي111922084060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتعائشه فالح جهاد عجاج111922083026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتحواء سعد عبد اللطيف علوان111922083009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تل السمر للبناتفردوس فاضل طالب محمد111922129030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الغدير المسائية للبنينسيف حربي مسير حسن141921207010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىديالىثانوية العقبة المختلطةمروه طالل شاكر هالل211922246013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية زهو العراق للبناتزهراء محمد عبد الصاحب جرص131922078018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتغفران ماجد عبيد جاسم121922087042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينصالح احمد عبد الزهرة مفتول141921027056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينحسن وحيد عليوي خليف141921028027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتهديل فرهود شنيف فرهود121922087065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتزينب حسن محمد عبد هللا141922075106

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتمريم حسين خضر حميد141922134067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينتقي كاظم راهي حمدان141921037046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينمحمد تقي كريم جبر تعبان141921029078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتمريم احمد ابراهيم سلمان111922064054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرواسطاعدادية شرف الدين للبنينعباس محمد حسين خميس261921044029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةفريد رياض طالب عون231921173054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينهمام احمد فاضل عباس231921009140

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروافد للبنينعلي رحيم حران صالح111921025039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينابراهيم خضير جبار محمد151921009001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتفاطمه هادي كاظم حسين151922054093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلي صالح هادي ناصر141921012043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الرتاج للبناتدموع فاضل وريد عوده141922121010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الخورنق للبنينصفاء روكان احمد جاسم121921028006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية الربيع للبناتاالء عبد هللا حمد ذياب121922081001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البيان للبناتنهى سعيد خماط ضيدان101922096066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينعماد جامل جار هللا جاسم211921038090

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنيننور الحسين هاشم فيصل رشيد211921025046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينمسلم احمد سلمان بطيخ211921025041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتسجى يونس حبيب حمود141922073071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتدينا سالم عبد القادر سلمان141922100020
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السعادة للبناتنمارق رعد جياد علي141922120033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية شفق النور للبنينمصطفى محسن خضير صبر141921061111

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتمريم جليل حسن برع111922112120

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنينسلمان ماجد سلمان مكطوف111921151024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتزينب قاسم خميس حمزه211922097045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةعلي رحمن حسوني جالب221921311061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتحوراء ناظم خليل وداعه131922092021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنينحسن عبد السالم كامل يوسف141921174018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتحوراء وسام نعمه عبد الرضا111922104025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينسجاد علي عبد مانع151921020055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينمصطفى باسم محمد نعيمه281921004145

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتتبارك عبد الرحيم هادي حسن151922045018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنيناحمد عبد الهادي مطشر زاير ثويني111921017008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىديالىثانوية االديبة للبناتنبأ حافظ عبد العزيز حسن211922114020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينمصطفى جاسم شيحان جاسم151921005109

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتنور الهدى احمد قاسم حسن151922044108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتسجى ماجد ريسان علي121922118035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتورود هادي هاشم حسون111922111094

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتانسام باسم جبار شريف111922112015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينمحمد سامي حمزه عبد261921026057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية التألف للبناتفاطمه حميد علي غبن101922133062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينابراهيم اسعد قاسم زاير151921004001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتطيبة فالح عبد العالي جابر141922102081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينعبد هللا محمد عبد الستار علوان211921025023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الحاتمية للبنينسيف صادق حسين احمد181921301024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتطيبه جواد عبد الرزاق عبد141922080045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتعائشه اسامه فهد احمد211922140065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الشيخ ضاري للبنينعبد القادر علي عبد شبيب101921010015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتايات صباح حطحوط حمود151922051009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية المركزية للبناتهدى عصام حازم محمد131922119042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةمصطفى محمد عبد المحسن حسون231921173069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتايناس غسان خيون جميل141922143013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيذكرصالح الدينثانوية النزاهة للبنينمحمد خالد صادق حسين181921066004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتايه قاسم عبد هللا عبد الحسن121922127008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتنور الهدى سامي جبار احمد141922133091
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينعلي فانوس درباش عبد الحسن141921028150

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينمعن مجيد حميد مهدي211921023076

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية زهو العراق للبناتاديان علي جبر محمد131922078001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية االنتصار للبناتزينة عبد الرزاق علي حسين121922126013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتضحى خليل كاظم محمد231922117072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الحسن البصري للبنينمصطفى عدنان شهاب جاسم121921027025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناترانيا عدنان ندى ماهود121922125044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىديالىثانوية الصديقة للبناتتبارك عمار صبحي محمود211922181009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتهدى لبنان سعيد مجيد211922170033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتتبارك يقضان عبود عباس131922103016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتفاطمه رافد محمد حسن131922070061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينعلي مرز جابر سفيح141921048088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ريحانة الرسول للبناتأالء هادي عبد ابراهيم141922092003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتعذراء داود محمد داود141922075151

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتزهراء عباس محمد شبيب141922099037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىديالىثانوية احمد شوقي المختلطةنور مؤيد سلمان حميد211922231009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىبابلثانوية خولة بنت االزور للبناتفاطمه نجم عبد الكاظم سلمان231922083025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيذكربابلثانوية التسامح المختلطةعباس حميد جاسم جبر231921192010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتفاطمه راشد عبد الحسين فرمان231922098089

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينطارق نجم عبيد كليب191921086032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناترسل عالء جبار محمد111922076047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينالحمزة مدلول محيسن مبارك151921004005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينحسين عالء سلمان قاسم151921007059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيذكراالنبارثانوية االجيال المختلطةبرهان رائد عايز محل191921311001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية حطين للبناتهاجر خالد جاسم محمد101922079030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالرصافة الثالثةثانوية الرباب للبناتحنين جواد عبد الكاظم جبار151922052008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينمصطفى محمد جاسم علي151921017114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتأمنه احمد علي عباس111922073001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتعائشه رعد محمود محمد141922109055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينياسر سامي طارش يونس141921024317

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحيدر بهلول فرهود عويلي291921014068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي االدبية للبنينابو بكر ستار محمد ضبع111921053012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابي غريب للبنينحسين علي مسلط ثويني101921024015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتمريم حسين فالح كسار141922143053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمحمد عادل عبيد ابراهيم231921009110
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ادبيذكرديالىثانوية سعد للبنينفضل عباس دايم فاضل211921060009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنيناحمد سامي فرج فازع141921174001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتمريم حسين كاظم مطر141922069045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينماهر علي دواي علوان231921034067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتمنار عباس عيد سليمان261922091065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتورود داود سلمان عذيب141922072131

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنينعلي فائق كامل علي111921151037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتنرجس طه شبيب احمد141922100091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية المفاخر المختلطةياسر جبار جاسم عبد121921175032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الكوثر للبناتغدير اياد هادي حسين131922122037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتزهراء هادي خليف مزعل141922110076

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ادبيانثىبابلثانوية البدور للبناتأيام كامل عمران طرخان231922085002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينحسين علي عبد هللا جويسم131921026028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينسجاد باسم لفته حميد151921007091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتطيبه عمر علي عبود111922100016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةجعفر حيدر جعفر حسين231921173010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتهدى كامل احمد ابراهيم111922086054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ادبيذكراالنبارثانوية الوطن للبنيننزهان جبار نزال فرحان191921099028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنيناحمد فارس كامل كريم131921026010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية التاجي للبنينعبد هللا عادل عباس نجم121921010014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينموسى كاظم عباس عكار151921018136

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينمحمد محسن عليوي خليف141921012058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوهج للبناتزينب عويد فرحان غالي141922116018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية ابن الهيثم للبنينعبد العزيز نبيل ابراهيم علوان121921036006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ادبيذكرديالىثانوية الجبل للبنينبرهان خالد سلمان شلش211921036005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتنجالء حيدر جاسم مسرب231922126058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ذات النطاقين للبناترويدة ظافر شوقي عطيه121922100010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينعمار قاسم دويح هدمول261921025058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المثنى للبنينعزام مؤيد جاسم عباس101921022042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ادبيانثىديالىاعدادية فدك للبناتسجى علي عبد االمير كاظم211922156024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتزهراء حسن زاير جبر111922089059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الصقر المسائية للبنينوسام هادي جسام زيدان101921208071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتايه عباس حسن محمد141922139010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينفاضل عباس فاضل علي111921021102

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ادبيذكربابلثانوية الهالل المختلطةبشير جميل محمود عوده231921179004
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتسرى وليد بدر جمعه131922099034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتايه احمد موسى جعفر131922071011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتسميه نعيم عبد غافل141922090040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتسيمون شابث ضيول منثر221952104021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0تطبيقيانثىميسانثانوية علي الغربي للبناتفاطمه كريم عبد الرضا عباس281952065028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0ادبيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتشهد عابر خماط مغتاضي261922083037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةزينب زياد جميل عبد هللا201952282037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناترغد هيثم محمود عبد الرضا111952215025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةشهد صادق خضير عباس261921173025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتزينب علي حميد يوسف151922045066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتمريم فاضل شبوط سيد151952044042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتنور علي جواد حمد141952101022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية حطين للبناتنبأ خالد شراد حنتوش101922079027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينابراهيم جمال سليم محمد121951006001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينلطيف هالل ظاهر عواد221951033068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةاحمد ستار عباس شحاذه101921160004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتهدى ثائر زامل عماره141922073118

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناترسل اكرم حسين شافي111952065019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0ادبيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينبشير أحمد عبد الرزاق عطيه191921104008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتساره خضر عبد العباس الزم131952093032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتجنان حسين علي عبد الزهره141922073021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينعبد الرحمن ماجد عاشور جاسم101921016032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينعبد الهادي تركي هادي صالح101921009039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينعبد هللا جسام محمد نهار101921041033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0احيائيذكرذي قارثانوية الظافرون المختلطةسجاد جواد كاظم منخي221941265011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتزينب محمد علي فجيله سلمان151942055069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتتقى محمد خليل ابراهيم151942044035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينمرتضى سعران فداوي نومان131941252095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتكوثر طه ابراهيم جواد111922086040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0احيائيانثىواسطالخارجياتسالي حسين رحيم داموك261942401027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0ادبيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينمحمد قحطان علي قدوري191921104033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينولي غانم سلمان جودة121941025122

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الواسطي للبنيناسماعيل سعدون اسماعيل خليفه101921040011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الربيع للبناترقيه فائق عبد ابراهيم121942081003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتحور عامر فاضل محمد121942105048
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبناتزهراء عامر حامد داود111942080067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية النسرين للبناتفاطمه غازي فيصل خريبط131942129019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتساره حليم حسين ناصر111942109071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتبراء حسين عبدالحسين ازيرج131942103010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينسجاد كامل عبد هللا كاطع141941003043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء فائق سلطان عليان151942046084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية المجد المختلطةعالء احمد عناد كاظم101821157007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية معصومة للبناتمروة عزيز كاظم زباد141922113028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد486.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينمحمد عباس خضير احمد101921009068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد487.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتكوثر ثائر فوزي كريم141942134130

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمنتظر حامد علي سيد121921047176

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلي ماجد جاسم صادق141921019100

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمحمد جاسم حميد مشحوت141921019123

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناترهام فريد سهل كاظم111922089055

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينكاظم اسكندر  محمد مصطاف111921015084

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الفاتح للبنينالمصطفى احمد حطاب حمدان141921176017

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحبة للبنينعبد هللا ماجد مرزوك كاظم111921003019

كلية األعالم/جامعة بغداد495.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العراق للبنينمحمد باقر محمد خضير ساده121921009221

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية صنعاء للبنينذوالفقار علي يوسف علي141921025014

كلية األعالم/جامعة بغداد501.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام المؤمنين للبناتنور الهدى ضياء احمد جاسم141922115098

كلية األعالم/جامعة بغداد503.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينيوسف اياد عبد الهادي احمد131921001120

كلية األعالم/جامعة بغداد509.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العراق للبنينكرار عادل ورد راضي121921009200

كلية األعالم/جامعة بغداد511.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتحنين صباح جاسم وهيب141922109014

كلية األعالم/جامعة بغداد545.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتزينب سالم حامد عطية131942118139

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية المعالي للبناتشهد قيصر حسين علي141922127050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية زبيدة للبناتايه منير باسم طالب141922082008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السياب للبنينحيدر ابراهيم عبد جمعه131921030018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتمالك مشعل عبد الحسين عبد الخالق101922119029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العراق الجديد للبنينمنتظر جعفر صادق جعفر111921011071

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعبد الكاظم علي عبد الحسين كاظم291921153124

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينمصطفى علي طالب زيدان141921045068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية التميز االهلية للبنينكرار فيصل عبد هللا بدر101921053003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينعقيل خضير خلوف علي261921026034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيوطي للبنينحسين عارف مصطفى شنيار111921054015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالرصافة الثانيةالخارجيونحسين مهدي سلمان مهدي141921400021
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتبلسم امير حميد شالل131922099008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةسجاد عالء حسين شنان111921180073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتاطياف لفته احمد ابراهيم211922107002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينحسين علي ناصر حسين151921020036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيذكرواسطثانوية الفرسان المختلطةمحمد ضياء نجم عبيد261921158026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيانثىديالىثانوية الوديعة للبناتنهى فاضل هزبر هادي211922129030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية خير االنام للبنينأحمد علي حسين علي111921166005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينصالح حسن سلمان حسن131921002043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالمثنىثانوية علي األكبر للبنينيوسف عزاوي عبادي مشعب291921105033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينضرغام عباس قاسم فهد131921031017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الفارابي للبنينآحمد حسن فليح مهدي111921002003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تل السمر للبناتهاجر غافل عبد هللا حسين111922129036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمنيب كريم ضايف ناهي121921048130

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلي عماد عبد الرضا كاظم221921069013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الرشيد المسائية للبنينموسى علي خلف فندي111921204264

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينعثمان رعد علي موسى261921176040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتفاطمة يونس عبد الرضا سكران141922074121

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنيناحمد عامر عبد الكريم صفر131921006007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتزهراء باسم محمد علي عبد هللا271922094024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنيناحمد سعد ياسر جياد221921006002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينسجاد ريحان عجيل خالف221921006026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية صاحب البراق للبنينعمر محمود علي سريح101921035032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتفاطمه محمد بدر محمد يعقوب141922076096

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الحاتمية للبنيناحمد هذال علي حسين181921301004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينحسين جواد كاظم خديم101921008039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينصدر الدين هاشم مزهر علوان231921022033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينابراهيم غانم حسن عريبش221921006001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينمصطفى أحمد عبد الستار نصيف131921051016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجامعة المختلطةاسامه خليل حسن محمد181921277002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0ادبيذكرذي قارثانوية الجبايش للبنينحيدر رائد مجيد عبد علي221921045006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد436.0ادبيذكرواسطثانوية ابن خفاجة للبنينزيد احمد سعيد عناد261921159012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد436.0ادبيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينطه فالح عبيد نجم111821022031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد438.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتفاطمه وادي مراد حرامي151922042084

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0ادبيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينعلي فالح ورور محمد261921037026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرواسطاعدادية النعمانية للبنيناحمد حسن فريح دهيرب261951009001
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنينحسن صدام حسين عليوي131951045009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينعبد هللا خالد غازي كريم231951007036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينبدر نافع بدر حمود221951310032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينعبدهللا ستار كركان مبدر291951004089

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينقصي ساجت بذوت لويذ291951008022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0ادبيانثىذي قارثانوية الشيباني األهلية للبناتنور قاسم ناصر حسين221922144009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةزين العابدين فاضل مطلب طراد251951113009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينمؤمل كريم رسن جمعه261851010079

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينحسين تحسين علي حسين141921037066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية السيدية المسائية للبنينعلي جواد كامل مهدي111951209033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0تطبيقيانثىواسطثانوية االميرات االهلية للبناتآيه حسن خليف عبد261952143001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينعلي حسين جبر جاسم231951054032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينمحمد جاسب عبود مذكور161951371177

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد444.0تطبيقيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينحسين محمد عبيد بريسم261951049015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد444.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية سامراء االولى للبنينعبد الرحمن باسم ابراهيم طعمه181851033025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتصفا احمد عبد الكريم طاهر101952117017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمصطفى خضر مصطفى محمد201951259332

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنينعلي ابراهيم جواد كاظم131921042060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية الحكمة االهلية للبنينحسين فالح سادر شدهان131951018015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينامير علي ظاهر جبار241951002012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينهيثم سالم عبد هللا سلمان121951031143

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتزينب صادق علي رومي151922054059

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنيناحمد فرج وهابي نايف221921006004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0تطبيقيذكرذي قارثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينمصطفى محمد شخير معدي221951096029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتمريم عبد الحليم عبد مرزوك161952169058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينفالح عميد راضي كحامي291921021064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0ادبيانثىالرصافة الثالثةثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتزينب سعد عبد الزهره عبد الحسن151922062001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0ادبيذكرواسطثانوية شباب اليوم للبنيناحمد حمزه علي حمدان261921030002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية سما بغداد األهلية للبنينمحمد بشار محمود احمد131951022021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينامير عبد االمير منهي علوان271921038017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينعلي سهيل بتور رحيم291921001119

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتبراء جبار حسن كريم141942066017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0احيائيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينمحمد مسلم باجي حسن271941152050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنيناحمد كريم منصور عاجل221941033013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتزهراء خالد عباس عنون121942087028
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتوهج صالح مهدي منذر221942321176

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتزينب باسم لطيف خضير271942087076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتقوى عادل نوري مجيد251952096007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينعبد هللا محمود عبد هللا علي111941018089

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتهدى محمد صاحب جبر121942094294

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0احيائيانثىالرصافة الثانيةالخارجياتزهراء رعد حسين حاتم141942401020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الريحاني االهلية للبناتضحى مكي خضير عباس141942194120

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينحسين عدنان حسين علي211941063020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينسيف علي رحيل عجيل261921026026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتُدر لؤي صاحب حسون121952107012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الغد االهلية للبناتزهراء عمار كاظم عبدالحسين131942114007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهداء للبنينحسن جمعة طاهر موسى221921057004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنينعبد الرحمن عدنان شاكر كاظم111921059049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينمهيمن جمعة برهان علي151941009096

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمؤمل باسم عبد الزهره حميدي281941151175

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0احيائيانثىواسطثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتفاطمه ثعبان مرزه سعلو261942251027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتنور علي خلف محسن131942281102

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.6احيائيذكرالرصافة االولىثانوية المتميزينعلي بشار عبود قاسم131941016063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الرشيد للبناتتبارك جمعه شعيبث هليل131942096003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0احيائيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتزينب نشأت جواد عبود231942117087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينهمام عباس هاشم جاسم251941009318

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينسيف صالح طريخم مزعل221941310076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناترفل مهدي ابراهيم محمد291942055040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الدر االهلية للبنينمنتظر رحيم غافل ورور221951099041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0احيائيانثىواسطثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاطياف صباح علي حسين261942251004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0احيائيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةمحمد كاظم خلوهن محال221941311068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد483.0احيائيذكرالنجفثانوية الكرار المسائية للبنينمهيمن فالح كاظم علي251941163015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد488.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية خوله بنت االزور للبناتفاطمه عباس حسن مطرود121942096038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد488.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية باب العلم للبناتسرى عبد القادر مولود شهاب121922123016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب علي سليم حسن251942096204

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد515.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتساره حبيب حاتم غانم131942281058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتنور الهدى حيدر محمد فزاع141942066092

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0احيائيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينمحمد عصام نامكه شاه مراد211941031041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.1احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية السالم للمتميزينياسين ايسر عباس ياس111941010064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.6احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمحمد محي سلمان علوان111941058139
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينعقيل حسين سلمان رسن141941018085

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتبراء مؤيد عبد المجيد اسكندر131942117042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0احيائيذكرذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبنينهاشم حسن هاشم محمد221941053158

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتايالف نزار امين خميس141952101002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينكريم هاشم شامخ طعيمة151951071201

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينمصطفى ابراهيم هاشم عبد الكاظم141951047101

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتسجى عادل رشيد بريج141952072027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينوليد عبد هللا سمير سحاب161951085100

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةعلي محمد عواد ابراهيم121951020027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية السياب االهلية للبنينيعرب غانم علي عبيد161951073031

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتتبارك احمد محمد حسين141952072009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينصفوك غازي جعفر محمد171951024039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينجعفر حسين علي محمد161951061009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0تطبيقيانثىميسانثانوية قلعة العلوم االهلية للبناترسل ماضي كاظم فضيل281952096005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنينمهند كاظم كمال زين العابدين181951073054

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الخضر النموذجية للبنينبدر سعود عبد السادة حامي291951005010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0تطبيقيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعلي قاسم عبد سرحان241951001033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية نور الجوادين االهلية للبنينكرار علي فليح سالم161951394033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0تطبيقيانثىميسانثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتايات ناصر علي ياسين281952096001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.1تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينسجاد محمود شكران شكر101951026049

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحمد سليم رحيمه حسن151951005005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنينقحطان حميد عبد هللا عليوي191951040028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0تطبيقيذكراالنباراعدادية العرفان للبنينمصطفى عبد الرحمن فياض عباس191951029023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية محمد باقر العلوم للبنينعلي هاوي جوده جبر141951050025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0تطبيقيذكرميساناعدادية العمارة للبنينالمرتجى مجيد مفتن مسلم281951006020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتطيبة عبد الرضا سلمان داود131952093040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحمد عبد الرضا صبيح جاسم281951151036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعبد هللا عادل سمير غدير151951011043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتدعاء سالم عسكر كاظم141952111010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية االمل للبناتاديان قحطان علي حمادي191952195001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0تطبيقيذكرميساناعدادية العمارة للبنينمحمد سالم محمد غليم281951006135

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرسول للبنينمحمد احمد زيارة هاشم161951058063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينطه ضياء عبد اللطيف غايب131951008029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0تطبيقيذكرذي قارثانوية بغداد االهلية للبنينغازي فيصل عبد الهادي صالح221951100028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0تطبيقيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم مسلم هادي عكله كاطع131951025023
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية السياب االهلية للبنينحيدر ماجد عزيز حسين161951073006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينمصطفى مضر محمد علي نعمه151951011083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0تطبيقيانثىالسليمانيةثانوية التحرير النوذجية للبناتسداف علي رشيد زرزور321952029002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينحسين جواد لعيبي علي161951030030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0تطبيقيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينمؤمل علي حسين حديد281951016125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االصمعي للبنينياسر عمار كاظم جويل161951010099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0احيائيذكرواسطاعدادية شرف الدين للبنينمهدي عباس حامد عويد261941044055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينحسين عبد السادة غانم فرحان221941020014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0احيائيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينرأفت رحيم حاجم عبد الحمزه261941205022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.3احيائيذكرذي قارثانوية الكرار للمتميزيناحمد عبد الحسين عكلة جبر221941080003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.3احيائيذكرالرصافة االولىثانوية المتميزينابو الحسن محمد عبد العزيز محمد131941016003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد صادق محمد علي مرزوك251941150299

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتاطياف عدي حامد حسن111942064003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0احيائيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةعبد السالم مخلف جاسم احمد191941287015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةرتاج خالد عباس خضير291942153034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0احيائيانثىصالح الدينثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنجالء سامي غزال عصمي181942271054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناتدانيه فالح عبد زيد صبر101942105017

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينعلي حسن جليل محسن271951002099

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية الشعب المسائية للبنينالحسن علي حسين عريبي131951250012

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينحسن عبد العالي حسين سيد151951015014

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينمحمد علي احمد حميد211951270040

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0تطبيقيذكربابلثانوية العراق االهلية للبنينعالء حيدر جواد كاظم231951062010

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينعبد هللا عمر عبد الكريم كامل101951013049

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينمحمد شاكر محمود محمد131951029039

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.4تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينحسين احمد مجيد حميد101951026032

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةالخارجياتزينب قاسم محمد كاظم151952401016

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الحكمة االهلية للبنينابراهيم نبيل علي عبد الرحمن141951170001

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناترهف محمد علي غياض141942070043

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.5احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االعتزاز للمتميزاتشمس محمد صفاء عبيد131942121099

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0احيائيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتمريم رزاق جبار واوي231942128054

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية637.0احيائيانثىالديوانيةثانوية التفوق االهلية للبناترانيا جبار خديدان محيسن241942092024

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينفارس فالح حردان احمد101951016040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينجعفر اياد حسين مهدي121951025012

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينمحمد نشأت ناظم وحيد161951094110

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتسجى كاظم علي موسى141952074013
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0تطبيقيذكرميسانثانوية المستقبل االهلية للبنينميثم سالم جاسم اجياد281951030028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنينعز الدين حكيم شالل خريبش161951038084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينايمن قاسم علي دهر161951019021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عنة للبنينمحمد فواز أحمد محيسن191951021024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالسجاد فالح حسن بدر151951071027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينمصطفى حسين عمران موسى271951010089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0تطبيقيذكرميسانثانوية النهرين االهلية للبنينمحمد سالم جاسم كويش281951003007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتنور الهدى رحيم حسن ثامر141952110038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينسجاد علي عبده فارع121941026072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتضحى قاسم علي محمد151942042072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتتبارك محمود غازي عبد الكريم131942117053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتهداية الرحمن سعد معن إبراهيم141942111253

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنيناحمد وهاب حمد خلف101941009008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية القناة للبناتمنار سعد موفق نصيف131942072047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتكوثر علي عبد الحسين حنيحن121942112185

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتزينب عالء حسين اليج131942109020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0احيائيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتنور خليل ابراهيم اسماعيل211942137140

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتزينب عباس كامل عنيد141942108067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتحوراء لؤي كاظم شنيشل151942054061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0احيائيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية علي ناصر حسين عزيز141941203111

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء عباس فاضل رشيد251952096014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينابا الحسن حسين محمد عيسى141951026001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتاية سعد علي هيال131952111002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينكرار حيدر مانع نجم111951020059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0تطبيقيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينضياء عيد حمزة عويد231951052014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية470.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينحيدر عماد عبدهللا سليم211951009017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمحمد ثائر جاسم مهلهل161951363178

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينسجاد يوسف حسين كريود261951011025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينصادق جبار عطشان عبيد161951036043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المقدام للبنينحسين فرج احمد منخي141951017018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتغفران محمد جبار كاطع151952050008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينصادق كريم محمد مفتن151951003026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمحمد يوسف خلف ازغير131951012100

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينسجاد سليم ناصر موسم151941071122

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0احيائيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينبهاء نصر حسين علي271941152012
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنينحسين علي عيدان ارحيمة141941174009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0احيائيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتنجاة مرضي محمد عباس191942246098

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية النخب االهلية للبنيناسامة عبد الجبار مجبل دوخي141941060001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية االسراء للبنيناوس سعدون عليوي سلطان101941011021

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينطه اركان طه عبد هللا101921014028

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتزينب عدنان ابراهيم خليفه151922058047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية583.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية سامراء للبنينمصطفى كامل بدر علي141921031079

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0ادبيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينرحيم احمد رحيم ياسين161921094013

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتروال طارق محمد سالم131922107051

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنيناحمد عثمان احمد فرج141921026006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينعبد هللا طالب حسن محمود141921026069

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنيناحمد ناجي حسين شكر261921015006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينكرار حيدر ناجي جعفر251951205099

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية النهار للبناتبنين محمد عبد الواحد حمد111952127007

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينحيدر شاكر منشد مفتن131921034041

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتسارة علي موسى حسين111922095063

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486.0ادبيذكرذي قارثانوية السبطين االهلية للبنينكرار محمد حسين علي221921358009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية512.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمؤمل سمير ناصر كاظم151921003093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينامير مصطفى عبدالحسين فهد131851012018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينباقر ياسر جابر لفته121951007012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشعائر االهلية للبنينمحمد قاسم خرنوب الزم161851346013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينعباس سجاد فائز سدخان161951015049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينالخليل احمد خليل داود191951019016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتهمسه هيثم مجيد احمد101952118035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيذكرالرصافة االولىمشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين مصطفى حامد جبار عبد الحسين131951236013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية طارق بن زياد للبنينحسين صالح حسن كاظم141951020017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينحسن فالح مهدي حسن121951007017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنيناكرم باسم كريم محيسن221951363003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينحسن كفاح صادق رسن101951025003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينعلي احمد كريم شعن141951018058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتايه حسين علي عزيز151952054004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنيناحمد عصام عبد االمير صفر علي131951012010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعبد المؤمن رائد مهدي عياش111951156046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية الطف المسائية للبنينعلي مصطفى عبد الحسين كوفي131951257054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتهناء صباح كاظم عذافه131952093062
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينمؤمل تحسين محسن اكريم141951003030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنيناحمد حسن شنشل علي111951004008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0تطبيقيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينحيدر عذاب جهاد شناوه261951208011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0تطبيقيذكرميسانثانوية الجهاد للبنينليث محمد شعيبط عبيد281951032034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتاميه طه حسين صالح181952183006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0تطبيقيذكراربيلاعدادية االمين للبنينيوسف رائد طه ياسين311951009073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينمحمد علي ميثم ابراهيم عبد الحسين131951005054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0تطبيقيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينالحسن هادي حسين حريمش131951015010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الداودي للبنينمحمد رياض محمد رضا جعفر101951029032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية االندلس االهلية  للبنينعمر جمال حسين علي101951051010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينحسين مشتاق صفاء سلمان281951001038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0تطبيقيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمقتدى رافد رؤوف يحيى261951005061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينحيدر حسن جبر خليل221951028028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسنين موفق عبد العباس توفيق251951008037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية االنتصار للبناتفاطمه سجاد حسين عباس131942091117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينمرتضى عبد االمير صاحب علي121941032085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناتنورس عوده زائر حمود151942041072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية اللباب االهلية للبناتمريم فريد عبد االمير قاسم101942137064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتهبه هللا شكري محمود عبد الحميد111942072131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0احيائيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتاساور كريم هاطم خليل141942097004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينحسين مهدي عالوي زبون121951031040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الكفاءات للبناتجوانه سالم شاكر نصر هللا131942132007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الخنساء للبناتمالك سامي عباس ناصر131942094067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0احيائيانثىصالح الدينثانوية آشور للبناتساره حميد جاسم خلف181942243028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية السيدية المسائية للبنينمحمد يحيى ناجي كاظم111941209051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتتبارك حسين طالل حسين121942088002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينزين العابدين حسين حسون جاسم241941027101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية األميرات األهلية للبناترقية عبد الحكيم عبود درجال131942089010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام المؤمنين للبناتوفاء ستار حنون محيسن121942092071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينعلي شاكر محمود حسين141941030033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0احيائيذكراالنباراعدادية الرصافي للبنينعثمان احمد سامي عنيفص191941012031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينابراهيم شعيب ابراهيم علي121941006001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية السياب للبناتاسيل حيدر حبيب شناوه101942077006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتامنه عبد الرضا عبد الحسين حسن151942080011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحمد عبد كاظم رسن121941201004
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية عدن للبناتطيبه احمد عامر عبدهللا131942106046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمحمد عباس حسن زغير151941006095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية القاهرة للمتميزاترسل فاضل عباس الوس131942100042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتتبارك كاظم طالل جيجان141942086056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0احيائيانثىبابلثانوية البدور للبناتشمس علي محي هادي231942085014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينحيدر علي جاسم حسين151941018013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية فلسطين للبناتشيماء عيد حسن حسين101942114040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتنور حيدر قاسم مسلم131942107124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتدينا عالء حسين سلطان231942088111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتنور نزيه محي زكريا111942072128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتحنان حسون عطيه غركان141942073032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتمنار علي صافي جبر151942047151

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينجعفر محمد عبد الرضا طرنان121941026040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام المؤمنين للبناتمالك محمد صالح مسير121942092065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0احيائيذكرديالىثانوية الوطن للبنينوسام حسين عطيه جواد211941079052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتحوراء حسن دعير جعفر151942054055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية الشرقية للبنينمحمد علي حسن جاسم141941022106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0احيائيذكرديالىثانوية طالب الزيدي للبنينحيدر حسن علي حميد211941042008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنينعبد هللا يحيى باجي حسين131941024028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينزين العابدين اسماعيل علي عيفان101941020063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتميس كريم علي حسن151942056079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ادبيذكرواسطثانوية الفتوة المختلطةحميد فرحان الفي محل261921169005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتبتول كريم معن زمام261922091012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتطيبه سعد محمد علي121922098064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية التاجي للبنينعمر محمد ابراهيم حمادي121921010018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينعلي حسين عوده برهان131921034075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنينعلي ابراهيم صبار فرج141921174052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتفاطمه جاسم حسيب صالح141942110143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتتبارك حامد ورور جرو141922080009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتزنان موسى بداي اعكش141942145082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينصادق محمد محسن ابو كيف141921045021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفاروق للبنينحسن عبد الهادي حسن ياس131921014022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية542.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينحسين رحيم كاظم ياسين151921002037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقيانثىميساناعدادية البيان للبناتطيبه شاكر محمود احمد281952078030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينزين العابدين صالح هادي ناصر141951012015
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينمؤمل عبد الجليل زهراو فليح141951018079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0تطبيقيانثىذي قارثانوية النصر المسائية للبنينزينب رسول جابر منين221952314005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتسجى فالح عبد الحسن مسلم121952098028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0تطبيقيذكرميساناعدادية العمارة للبنينجعفر صادق جعفر كاظم281951006027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتريام كريم سالم حسين241952121018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485.0تطبيقيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينحسن حيدر محسن كلول241951001008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية489.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االطهار للبنينمرتضى جبار عبد عويد221951034043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0تطبيقيذكرالديوانيةاألهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق حكيم هادي صاحب هدهود241851046016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينيوسف كشيش خليف عبد271951046113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتغفران حسن هادي حمزه141922102085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتنورس رجب سلمان شغاتي151922048121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتاديان صالح حسن فرج221952103002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينعلي محمد حاتم سلمان121921006027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ادبيذكراالنبارثانوية النهروان المختلطةمصطفى محمد دلف عناد191921304041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابي غريب للبنينميثم نجم عبيد زغير101921024054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0تطبيقيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةرسول ثابت ذياب حمزه261951155013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينعلي قاسم مهنا غالب131921026065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الخنساء للبناتنرجس كريم عبد سلمان131922094070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتشروق عبد الواحد عبد النبي حيدر141922073075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينباقر محمد حسين دشر131921026016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينحسين كامل شحيل هالل121921034055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0تطبيقيانثىبابلثانوية االسكندرية للبناتتبارك طارق عبد الكاظم فرحان231952094004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد سلطان فرحان زيدان181921127033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينعلي حسين منصور حصوه211921034035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الفجر الجديد للبنينسفيان عبد عجاج عبد101921032013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية عمر المختار للبنينأحمد زكي صالح ماشاء هللا101941004002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتزهراء خليل جميل سعد211942291038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينمحمد قاسم حسن خدام151941002045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0احيائيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينابا ذر جبار محسن عفن261941002001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيذكرصالح الديناعدادية شهداء الدجيل للبنينعدنان احمد عدنان حمزة181941141073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةوسام كاظم جبار وطبان291941153370

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرمة المسائية للبنينعلي خليفة دلف خلف191941350030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0احيائيانثىصالح الديناعدادية فاطمة بنت اسد للبناتتيماء أيهم أكرم عباس181942392013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتزهراء عبد الرضا عزيز كريم121942098042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتنرجس عدنان جوده كاظم141942093081
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0احيائيذكرالنجفاعدادية الفدائي للبنينايمن مازن كاظم علي251941013005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتايه باسم كريم جبر131942118028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعلي محمد حبيب حمود241941001193

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينحسين عالوي داخل بطوش241941012022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينعلي كريم كاظم كبان221951046046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الصدرين للبنيناحمد عايد مغير هاشم241941005008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتنوره حسن ميحميد دسبول151942040120

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0احيائيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينعلي رحمان جميل نهايه241941208038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمصطفى عبد االمير جبر سهيل251941044377

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنينمحمد ثامر عبيس مجباس241951063027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية568.0احيائيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينمحمدنور خالد علي سليمان211941022059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية570.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتهبه صالح حمود حسون131942093130

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينسجاد جمال معن حامي151921020050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الفاتح للبنينحسام هشام عبد الرزاق حميد141921176024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المجاهد المختلطةعلي حسين علي حسين181921100016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينمصطفى ليث كاظم بريسم131921002086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينمحمد كريم عبد علي عبد هللا151921013087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتنبأ شامل عباس ابساله141922133089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الزوراء للبنيناحمد حيدر احمد سلمان141921001002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتداليا خالد عوده ساهي151922055027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينميثم رضا جاسم صالح151921002196

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتصفا حسين علي نصيف121922118037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتحنان محمد حميد عوده131822071025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ادبيانثىالرصافة االولىالوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتنور الهدى عبد االله محمد موسى131922081012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتآيه خالد مهدي ردام131922098002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتعقيله قاسم كاظم حسون141922073083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينحيدر مصطفى كاظم كزار141921019170

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتزينب جبار عطيه لفتة141922075105

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتشهد فالح حسن محمد131922092052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ادبيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علي عباس محي علي131921025039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينعلي عبد الحسين صبري نجم151921008090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمؤمل حيدر  تعبان محلي151921007189

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ادبيذكرالرصافة الثالثةالخارجيونبهاء الدين علي نعمه حمود151921400016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتزهراء عادل محمد سلمان141922095033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرحاب للبناترسل صالح نعمه علي111922148010
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهراء للبناتغاده عبد المطلب هاشم عبد المطلب111922088018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتنور فاضل عباس عبد الرضا131922092085

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناركان رضا ماذي محيبس151921005007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتمنار جبار العيبي صالل151922047115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمصطفى جمعه عاتي جباره151921007236

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحمد شهاب احمد فرج151921011001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية زهو العراق للبناترفل محمد لطيف فرج131922078013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية افاق العلم  للبنينحمد فيصل عبد الهادي سلمان141921185010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية االنفال للبناتفاطمه رامي عبد الواحد اسماعيل101922101050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء صبري زاير شبيل151922046024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينحسين احمد جثير نعمه141921029015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتمنار عبد المطلب عبد الصاحب جاسم111922109078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية الطف المسائية للبنينجعفر صاحب شنيشل كاظم131921257020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتتبارك عبد االمير لعيبي عليوي281922070009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمحمد خالد راشد زوير151921007209

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتهدى صباح هاتو جياد151922049094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العراق للبنينعلي صبار رحيمه كاطع121921009165

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينمؤمل فاخر لطيف حسين141921045043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام علي للبنينمحمد رسول حسن محسن121921005064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمحمد غازي جلوب عذير151921010073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتزهراء سعيد عباس فرحان121922127052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتنجوى خضير كاظم عجزان141922090058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتشهد احمد سلمان صيهود141922095052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنيناحمد عبد السالم شاكر محمود111921017007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحسنين محسن رحيم منحوش291921014043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمهيمن نبيل محمد ابراهيم131921012117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية اإلخالص المسائية للبناتزهراء ماجد موحان نعيس131922285011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0ادبيانثىديالىاعدادية ليلى قاسم للبناتميالد وليد كامل مجيد211922179071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتعزيزه فريد شعبان رجب111952072035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الخليل المسائية للبنينمحمد سليم حميد عبيد101921210057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الهدى للبناتاريج نهاد خضير محمود121922106001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتسمية خميس حميد علي131922111061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االنتصار للبناتشمس سعد رحومي حميد131922091068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتبسمه جعفر عيسى زيادي141952149005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتورود عماد عبد اللطيف عبود101922120075
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الفرقان للبنينمحمد عبد الناصر محمد هادي141951182020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتهبه فاروق بدر ضمد141922074148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينمصطفى حسين علي عوازلي131921011096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتزهراء محمد عبد الحسن رهيج151922040066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية500.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية النخب االهلية للبنينسيف الدين جاسم كريم عبد الحسن141951060006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتزينب كريم كاطع كحيط151952044023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنينبراء واثق محمد عبد هللا321941010023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتايه دريد كاظم حميد131942281011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االرتقاء االهلية للبناتياسمين حافظ صالح اسماعيل181942230077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية520.0احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينمنتظر محمد عبد الحسين احمد231941021158

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية فلسطين للبناتنورهان ناصر علوان حمزه101942114067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية546.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتالبتول علي مزيد فنجان151942080009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية551.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االسوار للبناتساره سعد اسماعيل صالح131942076022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتمريم محمد ثويني دحام111922095109

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء كامل نجم عبد الحسين141922074062

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتهدى ناصر خاني علي151922054118

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمحمد جبار راضي لعيبي151921007202

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0ادبيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنينعالء مبدر هادي ايدام211921030037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االسوار للبناتنور الهدى حازم محمد علي131922076031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينحسين محمد حسين علي151921020039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتنور حميد قاسم غضبان131922093119

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتطيبه كريم حسين طعمه151922049060

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ادبيانثىديالىاعدادية المنتهى للبناتضحى احمد عبد الغني حازم211922103025

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينعلي كاظم راهي حمدان141921037202

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتزينب عبد هللا علي كاظم151922051070

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0تطبيقيذكركربالءاعدادية حسين محفوظ للبنينكميل زياد فاخر عباس271951027050

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتزينب جبار لفته طالل151942050049

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينفرقان سالم محمد جاسم151921018097

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية حطين للبناتطيبه رياض حسن زيدان101922079014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتعهود طارق عبد الجبار موسى101922076035

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتأيه غازي وهيب خلف211922147003

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0ادبيانثىبابلثانوية البدور للبناتنبأ محمد حسن علي231922085014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينمنتظر صباح حسن محمود131921031043

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنينمناف حامد سالم نايف231921031079

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية االقصى للبنينمرتضى ضاحي قند ريحان131921028029
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0ادبيذكرواسط للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حعباس محمد حمزه دهيدي261921024020

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىالكرخ االولىالخارجياتمروه حسن ياسين خضير101922401045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينمحمد سعد فهد فرج281921015076

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتنور عيسى كاظم حافظ151922051119

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتغصون ابراهيم عبد الرسول جبر141922076083

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتنور حميد محسن شعن151922058092

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0ادبيذكراالنبارثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناحمد محمد عباس هاشم191921363016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0ادبيانثىالرصافة الثالثةالخارجياتمنى محمد حرز نعمه151922401051

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتغفران سعد ياسين خلف141922095062

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتنبأ حيدر طارق لطيف141922068041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمهدي كاظم هادي عيسى151921007256

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينحسين محمود عبد الواحد مطشر131921252037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتغفران حيدر عبد ثجيل151922045101

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتمريم عباس محيبس عاتي141922075187

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتنرجس جاسم عناد نعمه151952054034

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ايالف للبناتمريم هيثم مجيد كاظم141942105055

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينابراهيم سعيد سالم رديني191941009050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينعلي هواري كشمر مراح261921047143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلي فارس كاظم جعاز271951151077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناترؤى محمد جاسم محمد271952088021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعلي عواد حربي عطب221921376062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينشاكر علي عبود جاسم271951011017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتاية فارس مطشر احمد101952119005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتايمان عادل صدام محمد161952168006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0تطبيقيذكربابلاعدادية المشروع للبنينحسين ثامر سلمان حاجم231951010006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الرحمن للبناتنور الهدى هادي شنون ناصر101952103029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االبداع المسائية للبنينمنتظر مهدي شرهان كعيد121921202198

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتنور مصطفى عبد الحافظ مال هللا111922072117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينسجاد ستار جبار حسن151951020020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينعلي حسان احمد جبير241951014043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينشهاب احمد عزيز كاظم241951014034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتحوراء منعثر عاشور عوده221952323032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية سيناء للبنيناحمد جواد وهاب فرمان131951019001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمحمد كريم محمد محيسن131921012105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينرائد فالح حسن منحوش221951310074
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونصالح علي صالح عبد السيد161951400068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينابراهيم حسين جاسم محمد251951009001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0تطبيقيذكراالنبارثانوية بنات الحسن المسائية للبنينعثمان فيصل حماد خلف191951362010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتشميم ضاري اسود رباط111922095072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينامير عباس نزال زكاط231951017008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينيوسف محمد سليم مصطفى سليم141951012041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينمحمد ليث سعدي حسن211951065018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينعلي زغير حساني ابراهيم231921044055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينهارون جالل سليمان داود211951022016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنيناحمد غنام هايف فرحان221951006007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرميسانللبنين (ع)ثانوية الحسنين علي رسن عبيد شتيت281951043020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينوليد خالد جعفر مهوس221951307256

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنينعثمان حسين مشوح سالمه191951360033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينعلي مهدي خالد حميد151951071177

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزقورة للبناتصفا عماد عباس طاهر111922140008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينعبد هللا عبد اللطيف كاظم سلطان141851018061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينحمزة جاسم محمد علي131921017029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينمهدي شمخي جبار عبيد261951202101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتسمر عبد الزهره سلمان بوري131922109032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينعمر عادل تركي ماجد111951026035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنينمحمد عبد الحسين احمد كاظم231951254029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء عالء حسين فاضل141922074061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينعلي سلمان ابراهيم عبد الحسين271951020022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينعباس مضر عباس عبد الحسين251951022011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية االخيضر للبناتنرجس ماجد علي كاظم121922116023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية اشبيلية المسائية للبناتزهراء عدنان حسين عباس141922223031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتايناس طالب عيسى خصاف151952056007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةالخارجيونحسين علي ناهي ابراهيم121951400005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتنجاة علي ناجي عبداالمير131952117046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكرذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنينعباس يحيى لعيبي رحم221951301029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الصادق للبنينحسن سليم هاشم تجي221951070022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنينمرتجى عباس فاضل مصطفى221951026088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينصاحب حسين حمادي عماش191921086030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيانثىذي قارثانوية العاديات األهلية للبناتسحر كاظم خريبط حسين221922177011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينرسول حسين فرحان محمد221951309015
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيانثىميسانثانوية ام ورقة للبناتزهراء جاسم محمد زاير مويع281922091019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتبصائر ثائر قاسم حسن131952071007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0تطبيقيذكرواسطاعدادية العزيزية للبنيناحمد حمزه بنوان سلمان261951014001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيذكربابلثانوية الحيدري المختلطةمحمد هادي عبد االمير مشعان231921213014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينامير احمد خلف مناتي151921004006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينحسن خلف عبد فرج151921013018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمحمد عادل كاظم سيد151921010069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ريحانة الرسول للبناتمالك راضي عبد طعان141922092047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنيناحمد مجبل عيدي مناتي141921045002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينمحمد رشيد حميد عباس151951017055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينحسن رقيب عدنان عبد علي231951017015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينسجاد صبار سالم عباس261921026022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينذو الفقار خماس حيدر حافظ151921006034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتيمام محمد كشكول ثجيل151922049100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينعباس هاشم حسين عيال221951017029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنينمنتظر حسن نعيم امين131921045105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينسجاد عبد الزهره حسن عبد281951151297

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينمجتبى فوزي عبد وهيب161951084202

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتاسراء حسين كاظم صعل131922092003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينعباس فاضل مطير فريج281951001067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيذكرميسانالخارجيونباقر عبد الحسن علك جبر281951400006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينغسان عايد صيهود اسماعيل271951153103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنينحيدر قيس جبار هادي271951045028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الهدى للبناتامنه عدنان عبد هللا جاسم121952106002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ادبيذكربابلثانوية الحيدري المختلطةعلي هادي عبد االمير مشعان231921213011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينعلي حسين عباس علي151921007141

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينعبد هللا فهد مليح كطيف141951030021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتضحى صالح مهدي حسب141952110025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ادبيانثىواسطثانوية ام الكتاب للبناتزينب كريم جوده عكظ261922140013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينحسين رحيم خلف جوده141921028034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينحسن علي ذياب طارش221951300037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية بنت الهدى للبناتسرى احمد محسن علوان131922110019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينحمزه باسم قاسم حسن141921024075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينفهد ابراهيم حميد جالب251951150178

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينمرتضى ضياء عبد االمير رجب121951030104
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينمصطفى ذياب احمد زعنون231921011110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الشموخ المختلطةعز الدين عبد الرحمن حسون علي101921159011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتغصون جبار محمد فريح131922098131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينعلي شهيد حسين حمود221951302057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينمهدي مصلح عبد الواحد جحيل261951202102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتزبيده طالب محسن نوري111922084043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الخورنق للبنينعبد القادر محمد صالح علي121951028007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية سامراء للبنينسجاد صدام حسين علي141921031034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنيناحمد باسم احمد شريف141921008003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية خوله بنت االزور للبناتزبيده خالد احمد عبد121922096027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينمرتضى محمد جاسم سعيد141921045062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينمحمد فراس جاسم عواد131921004079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ادبيذكربابلاعدادية كوثا للبنينثائر معاون شهيب مرداس231921051008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلي مصدق عزيز سعيد221951077054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينكرار هشام غالي عنبر151921004050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية محمد باقر العلوم للبنينيوسف رحيم شامخ عريان141921050049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينضياء حسين سرحان عفتان191921071027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةعمر مهدي مدلول حسون261821173024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينكاظم خضير عباس كاظم241921016059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتديانا حميد جبار جار هللا151922055029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الدر االهلية للبنينحيدر حميد عناد دخيل221951099009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينسجاد زكي رزاق جابر141921028085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتزهراء احمد حاتم مريوش141922110057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ادبيذكراالنبارثانوية الرشاد للبنينرزاق علي فرحان جاسم191921050007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينقاسم محمد هالل صبح131951012084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية الرافدين للبناتلبنى احمد صبحي يحيى131952095018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناترقيه محمود غزال مهدي131922101033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ادبيانثىواسطثانوية ام الكتاب للبناتاسراء شبيب عبود ياسين261922140003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينحسن جميل عبد علي عبد هللا131921026020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتشيماء ابراهيم خضير عباس111922084064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ادبيانثىالرصافة الثانيةالخارجياتعال حسين  سالم  عبود141922401078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينيوسف زياد سعد الدين طلعت151951005138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينمرتضى حسين علي محمد261921013172

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ادبيانثىبابلثانوية البدور للبناتفرح خليل اسماعيل عبد نور231922085012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد محسن محمد سلمان281951151656
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السجود للبناتتبارك حسن كنفذ خليفة141922065009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الشباب للبنينعلي وجدي عبد هللا حنتوش101921023014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحمد مطشر ريحان سلمان221951021005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتناديه عبد هللا عناد نايف111922083045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتنور جدوع ابراهيم مصلح111922067058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتسباء عبد المهدي ابراهيم الزم151922042059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام المؤمنين للبناتزينب باسم محمد عوده121922092027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة الصدر للبناتتبارك الطيف عبد خضير141922136014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينيوسف جبار جاسم زبون141951003043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السجود للبناتغسق عماد جبار محمد141922065034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفجر  للبنينكرار عبد االمير مفتن صالح221951031035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0تطبيقيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينمحمد صبر جبر حسن261951008028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية االخيضر للبناتآيات جمعة علي كاظم121922116003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيذكرديالىثانوية ذي قار للبنينعلي عماد انور اكبر211921032023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينسجاد حسن عليوي هارون241921051028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينمحمد حسين ثجيل ظاهر151921002157

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينحسن هاني مفتن حسن221921090013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتاميره عبد الرزاق زهير موسى131922098012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتزينب طاهر علي خان مامه خان151922047070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ادبيذكرالرصافة الثانيةالخارجيوناحمد اسماعيل محمد ابراهيم141921400001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينسجاد موسى حسن ثابت151921001062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينكرار ميثاق عبد العباس حسين151921017085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينمحمد حسين خليف عبد271921026045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةعماد جواد كاظم خلف221951311132

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحمد محمد حسن عارف ياسر221951077005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتتبارك مؤيد خضير جواد111922112029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتياسمين عبيس احمد عباس231942126118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيذكربابلاعدادية االمام للبنينمحمد محمود عبد درفيش231941013085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنيناحمد عبدهللا حسن عذاب291941007016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنينايمان عالء احمد خضير111842151004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الرسالة للبناتابتهال رعد عبد الكريم شالل101942115001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتحوراء علي هاتف موسى121942107066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتبنين عباس عبد الحسن جواد231942090054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتزهراء حميد جاسم محمد281942073020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناترسل يوسف خزعل عبد اللطيف131942117100
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمؤمل قاسم محيسن الزم151941010081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتفريال محمد جاسم محمد111942215124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصباح االهلية للبناتميس محمود حميد عامر141942132066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينعبد الرحمن عامر عبد الرحمن نصيف261921013092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنيناحمد صادق محسن عبد261941017005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناترسل عقيل موزان حبيب141942070039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتهدير صالح هادي محمد231942114128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناترضاء قيس صبحي جاسم231942103031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينمصطفى غازي هالل عبد الرضا111941009033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية الجواهري للبنينطه محمد الزم مطلك121941013032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الرواد االهلية للبناتطيبه محمد فالح حسن101942139040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينكرار كريم منشد عبد221941077116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتزهراء حسين جوده عداي131942118104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتشمس عبد الخالق فليح عبد الحسن151942056055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتحنين نبيل محمد مهاوي121922118012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينحسين عبود مهدي حسن151921001032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينسجاد عبد الحسن رسمي علي231941002112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتساره رياض وحيد عبد الساده121942112135

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية بدر المسائية للبنينمرتضى جمهوري أشنين عبيد151921072084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0احيائيذكرالرصافة االولىالخارجيونحارث عدنان محمود داود131941400006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناترسل اسعد مهدي جوهر141942078034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية فاطمة الزهراء للبناتمارتين فريد جبرائيل شماس يعقوب111942075065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناترجاء كاظم عبد سلطان221942323092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الخنساء للبناتميالد محمد عادل عبد الحميد131942094069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناترقيه علي رحمه سهم151922048046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتهديل حسين جاسم حمادي141942067123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينحسين قاسم حمود فياض131921002034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ادبيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةسيف كاطع شمخي جابر261921155013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينمرتضى طالب جرمط خلف211921031026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتنور وليد صبار عمران131942118284

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0احيائيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتامنية رحيم كاظم هكوش291942085014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتنبأ صباح ناصر حسين151942040105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينمحمد علي محمود غني علوان101941015043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحكمة للبناتزينب كاظم خضير عبد الساده101942107026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتدعاء محمد حسن تويه131922098037
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينحيدر رسول محمد حسن151941015034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتمها عادل صادق جعفر121942110102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينإبراهيم جبار ياسين سلمان241941211001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينعمر ابراهيم حسين اسماعيل211941270032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتمنار ناظم عبيد عباس141942086228

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمنتظر فاضل كاظم جبر151941071324

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الرسالة للبناتيسر حازم خليل اسماعيل101942115242

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ادبيذكراالنباراعدادية المستنصرية للبنينلقمان حاتم رشيد ختال191921042019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناترقيه حيدر غالب جمعه221942143104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0احيائيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنينبهاء سركو بهاء الدين محمد شريف131941010031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0احيائيذكربابلثانوية الصديق للبنينصادق جعفر شالل حسن231941027032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتزينه احمد حمدي شاكر111942112043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتزينب عباس ناصر مطلك151922044047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةحسن حميد محمد صنيت261921173009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتتبارك نبيل حميد صالح121942110019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتشهد ماهر مشاري شناوة151922047087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتاسراء عبد الكريم احمد جاسم111922111003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0احيائيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينعلي جابر زاجي مطرود221941363060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناترانيه ناجي مخلف درج131922107041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينمجتبى رياض محمود خضير121921034126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتغنى حيدر رسول علي121942118078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0احيائيذكرذي قاراعدادية الفجر  للبنينصادق حمادي كاظم عباس221941031075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينسجاد مجبل عبد النبي حسن141921029043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زها حديد للبناتخديجه حسين جبار محمد151942053026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتدعاء حسن هاشم اتويه151922049021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينعلي ضياء نعمه كنون231941021099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتزينب صالح هادي صالح131922093064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الرسالة للبناتمينه عمر فاروق يحيى101942115210

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية ذو النورين للبنينعلي ماجد نوري محمد111941019022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتزينب عدنان قيوم ماشي121922127063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينضرغام حسن جبر حسن121941032046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ادبيذكرواسطاعدادية شرف الدين للبنينعصام محمد عبد الحمزة حمود261921044034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزهراء رحيم حسين محل221942143130

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية معصومة للبناتنرجس قاسم كاظم برغوث141942113033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتزينب جبار علي جبر111942121031
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0احيائيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتفاطمه حسين عبد سلطان231942119201

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0احيائيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلي احسان عباس حسن221941021058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروافد للبنينأنس مشتاق خضير حسين111921025009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينعمر قحطان عدنان محمد191941343062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينموسى عباس كاظم عباس261921025082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0احيائيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنيناحمد جوير عدل صالح221941314001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينسجاد محمد عباس زوير111941049055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ادبيذكراالنبارخارجيونمنير  حامد  عنيد زايد191921400043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتاطياف رحيم لفته حسن111942065019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتياسمين وليد خالد جميل111942072139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتورقاء فرحان عبدالحسين سلمان181942205088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينمسلم معيوف مسلم كاطع141921028224

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0احيائيذكرذي قارثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينارشد علي مسحول حمد221941096007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينمحمد جبار عرين عبد141921029079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينعباس علي ساجت عطشان141921028108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية خديجة الكبرى للبناتفرح عدنان حسين عباس131922105040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتافنان مصطفى عبد هللا عبد اللطيف131942070019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية خير االنام للبنينمرتضى مهدي مخيلف راشد111921166032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0احيائيانثىديالىاعدادية فدك للبناتمريم حسين محمد شوكت211942156068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينياسين جواد ياسين احمد211921074106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0احيائيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينعبد السالم عماد حسين سليمان191941067033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0احيائيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينمحمود يونس مبارك شريف221941313037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينعباس طارق عبد المهدي عبد261941012056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام المؤمنين للبناتساره مهدي كريم حسن121942092048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتاسماء ثامر عبد الرزاق مولود141942098005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0احيائيذكرذي قاراعدادية القيثارة للبنينمحمد طاهر كنيبر عبيد221941051071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0احيائيذكرذي قاراعدادية الفجر  للبنينعالء محسن مويش سيود221941031109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمؤمل مناف مرزه نجم231941006147

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينجمال مظلوم تايه جبار141941028010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتسميه جليل اسماعيل جاسم111942083038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي خضير عباس محمد231941173097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينحسين ناصح جاسم محمد151941071089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتفاطمه ثائر قاسم حسن131942071083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنيناحمد قحطان عبد الجبار كاظم221951310016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0احيائيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةسجاد جواد كاظم طرنان231941178016
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0احيائيانثىالكرخ الثالثةللبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء آيه محمد حسن حمادي121942084008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينجعفر محسن صبيح لفته141941008026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0احيائيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينعلي وسام عبد العباس عباس231941011067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتزينب محمد رحم رسن151942058050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنينطارق صالح جاسم عبد هللا111921201039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرحاب للبناتغفران حسن محسن رشيد111942148027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتزهراء عبد الحسين محمد عبد الرزاق151942051060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينمقتدى حسين صابر عنبر141941018169

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0احيائيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتمريم علي صيهود نايف261942126058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0احيائيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينابراهيم عماد ابراهيم احمد211941282002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينسجاد بادي عجرش جويد141941208084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينجعفر جاسم هاشم سلطان151941071035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الطارمية المسائية للبنينحارث صدام ياسين محمود121951205012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0احيائيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنينمحمد جعفر امين عباس181941006097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينطه كريم حسين عاشور151941071148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية529.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية السيدة عائشة للبناتتبارك سعران فداوي نومان131922123005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتايه خضير جواد كاظم111922136015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ادبيذكرذي قارثانوية الجهاد للبنينعيسى عبد الكاظم علي رميض221921078016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتاسراء سلمان داود حمزه261922091009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتزينب رمضان كطافه خليفه131922093063

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتأية عبد العظيم قاسم حافظ151922049001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينمحمد نبيل عبد عون عزوز111921009095

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الزكاة االدبية للبنينمحمد حكمت سالم فياض111921181111

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي االدبية للبنينكاظم ماجد كاظم سالم111921053075

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتمريم ياس كاظم حسن151922050103

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيانثىبابلثانوية الغدير للبناترقيه نصيف عبد الخضر عباس231922131019

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االسوار للبناتحوراء اياد رمضان علي131922076006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتمنى عالء ابراهيم عجيل131922099059

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينعلي مكصد عبد الكاظم معارز231921008111

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتمنة هللا عباس هادي حسن141922076120

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةزينب جاسم سكران علي211922262009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينصالح فاضل كزار تفاك231921251115

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتفاطمة عبد المناف عبد السادة حويش281922051044

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتزهوه عماد عبد الجبار مبارك141922224012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتزينب حسين علي شالل141922090030
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتطيبة قتيبة عبد الخالق كريم121922127078

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينمهدي طالب جحف صكر131921017106

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينمحمد صادق مهدي صالح نعمه131921017084

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية االقصى للبنينمحمد ضياء شعالن فليح131921028025

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتضحى خالد ساجد زغير131922070050

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية هوازن المختلطةسيف سعد محمد خليفة121921176016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينعمر عدنان شوكة شكور211921022018

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعراج للبنينسرهيد رعد ابراهيم عويد111921024022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينيوسف صدر الدين ياد كار محمد231921010113

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الكوثر للبناتغفران مهدي حسن مالح131922122039

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناترانيه احمد محمد شريف131922092027

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ادبيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتزينب علي حيدر خلف281922073030

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ادبيذكرديالىثانوية المدائن المختلطةحسن فالح ياسين كاظم211921227004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتزينب عماد محمود علوان121922134084

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االفكار للبناتفاطمه عباس خلف عبد131922120022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ادبيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتزينب طه ياسين صالح211922093013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتفاطمه حسن فياض عباس141922073091

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية بنت الهدى للبناتهاجر فراس فيصل منصور131922110034

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتبنت الهدى احمد فليح حسن141922093018

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ادبيذكرديالىثانوية النازحين الرابعة المختلطةحماد شهاب احمد عواد211921086004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ادبيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينحيدر مشهد كاظم محمد231921052038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتضحى مؤيد عدنان احمد111922106046

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينسجاد حيدر عبد الحسين عبد العباس221921018015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتنور الهدى سعد جبار شجر131922118156

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية محمد باقر العلوم للبنينعلي حسن خلف نايف141921050025

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينحسين علي كامل عبد221921033016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتغاده حيدر علي مجيد111922104056

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة الصدر للبناتدانيه صالح ناصر خصاف141922136023

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتهدى خضير جمعه كاظم131922118164

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتسجى رعد طعمه فارس211922121024

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتريام حسين احمد فرحان111922083014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ادبيانثىديالىثانوية اليرموك للبناتايالف نجيب عبد هللا ابراهيم211922125006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الصباح المسائية للبنينجواد علي عجالن سدخان141921205022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الشيخ حمد للبنينمحمد صكبان حمدان عبد121921017045

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتآيه يعقوب جبار فهد131922093007
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعلي حسين ياسين عبود111921156077

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبنينزيد علي عبد المجيد غزال111921052032

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0ادبيذكربابلثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينحسن هادي حنظل كاظم231921282001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0ادبيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتزينب مصطفى عبد الوهاب ياسين211922145044

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينمصطفى نعمه سعيد عليوي121921034154

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمصطفى محمد موسى حسين151921003129

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتكلثوم حسين كاظم علي141922073101

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0ادبيذكربابلثانوية الدرعية للبنينمرتضى طعمة حمزة محسن231921170030

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينموسى عبد الكاظم علي رميض221951307261

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتبشائر عبد هللا علي صبر111952076006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينعباس ابراهيم خضير عبيس231921009064

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االفكار للبناتنور ماهر رشيد عبد131922120028

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0ادبيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينحيدر اسعد داخل فليح221921041014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتشهد عباس جاسم محسن151952048023

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينعلي مالك كاظم هاشم271921038082

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية عدن للبناتفاطمه جعفر طالب عبد131952106014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتافراح حمزه عباس حمود121942112014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0احيائيانثىبابلثانوية المستنصرية للبناتفاطمه محمد عبد الحسين عرعور231942116043

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتساره محمد عبد جسام191942140020

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الرياحين للبناتنور الهدى قاسم جعيول سعيد121942122037

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية ابي غريب للبناتسما احمد عبد الجبار محمود101942111028

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0احيائيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينسيف رحيم واعي رهك221941058032

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0احيائيانثىالرصافة الثانية تموز للبنات14ثانوية تبارك احمد خليل ابراهيم141942071011

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتايات ستار حسين علي151942080014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينحيدر عادل عبد الحسن محمد151921009054

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتمأب رياض حبيب عبيد111922072089

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتزهراء جاسم طاهر جاسم151922080020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيذكربابلثانوية ثورة العشرين المختلطةعلي ثائر سلمان سفاح231921190020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيذكربابلثانوية الرشيد للبنينحسين علي عطا هللا طاهر231921065010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الزهراء للبناتاالء هالل اليذ حسين141922146005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتلطيفه سعد هاشم بركات151922046060

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ادبيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينراشد جابر راشد ثامر221921313010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينراشد فالح غالب حزام221921006022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين ياسر كطان نديمر251951116015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينباقر بدر عبد فرحان141921008015
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينماهر محمد ربيع رجا261921025066

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتضحى رحيم عبد علي حسن131922109037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينمصطفى عمران شياع مخيف231921010098

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينحيدر علي تالي جبر141921003050

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينعلي ذياب نعيمه اسماعيل221951046041

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الفردوس للبناتزينب صباح نوري حردان101922090019

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية بدر المسائية للبنينمصطفى ثامر محمد صحين151921072102

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ادبيذكرذي قارثانوية عقية بن نافع المختلطةعبد الهادي علي حسن عبد هللا221921266013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبنينهشام عامر عبد هللا عبود111921052098

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينعالء مصلح وداي معارج231921010050

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية مأرب المختلطةحذيفه محسن برغش يونس101921158004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الشباب للبنينعبد القادر عبد الحميد رشيد محمود101921023011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينسيف حسن عباس موسى121921034083

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناتزينب يوسف قاسم جوده121922125078

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينعلي جاسم محمد ساجت291921023022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحمد هيثم صباح عبد الوهاب101921025004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الشيخ حمد للبنينيوسف عمار ضياء محمد121921017057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنيناحمد محمد هادي بلبول221921004001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الزهاوي المسائية للبنينحسين عبد الكريم قاسم موسى101921203019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية سامراء للبنينمرتضى حسن دنيف ثجيل141921031073

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتمريم منير عبد علي محمد131922092079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينعلي يوسف راشد كاظم141921045040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينعبد العزيز مصطفى جاري يحيى131921031019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمحمد ماجد جبر عوده121921048111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتتبارك عباس ناجي محمود151922046007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتشيماء ضياء احمد ارحيم141922133054

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينشبر عبد الوهاب راشد كاظم141921045020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينعبد هللا رائد صباح عيسى111921033058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينعبدهللا ثامر محمد سكران121921047086

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينسجاد باسم ناصر حسين141921030038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينحاتم عبد الكريم خشم حسن151921011005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناترفل عقيل طالب عبد131922118052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0ادبيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينكرار حيدر طاهر صالح131921015049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية التفاؤل المختلطةاحمد رعد احمد عطيه141921151001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينعلي عادل عبد الزهره غانم131921011065
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتاسراء حسن حسين عباس181922236002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ادبيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينحسين علي عبد عيسى231921038006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتحوراء ضياء خليل ابراهيم141922075052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبنينمهدي ماجد مطر هتيمي111921052094

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينعبد الرحمن علي محمود مهدي111921012034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنيناياد جميل فياض علي231921011013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0ادبيذكرديالىاعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينمحمود صالح محمود عليوي211921043041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية النخب االهلية للبنينحسين محمد حميد مرزه141951060004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية عشتار للبناتزينب أحمد كامل طاهر221952158015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينعلي خالد كريم هادي241951018027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية القاهرة للمتميزاتاسراء رعد سلمان عبد131952100001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0تطبيقيانثىبابلثانوية نخب بابل االهلية للبناتشهد سعدي سلمان كاظم231952141015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتفاطمه حمزه رستم مرزا151952050009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتطيبه حسن خنجر سلمان141922134061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية التاجي للبنينياسر نصير علي نجم121921010024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتمريم حيدر هادي جواد111922112121

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنيناحمد مؤيد عبد الحمزة مرزا101941026031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية462.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينزين العابدين علي منيب مالك131941001047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية462.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية حنين النموذجية للبناتآيه علي حسين سليم131942104008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتمنتهى طارق عباس عريبي141942069057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية االقصى للبنينمحمد هالل خو رشيد رضا131941028021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0احيائيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةيوسف علوان هادي سليمان191941010073

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتزينب ابراهيم كاظم جابر111942109063

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينمحمد مقبل صبري حسين131941017049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينالحسن جاسم مجمان طريو151941007018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية475.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنينباقر كاظم جليب عبد131941045008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية492.0احيائيانثىالرصافة الثانية تموز للبنات14ثانوية منار مهند نور الدين حيدر141942071048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية499.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينبكر علي جاسم نصير231941252021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0احيائيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنينمهدي كاظم خلف حسن161941089072

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0احيائيانثىالبصرةثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةايناس وحيد طعمه سالم161942360001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0احيائيانثىالبصرةثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتنور ضياء عزيز حميد161942183117

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0احيائيذكرالبصرةثانوية الريان االهلية للبنينمحمد علي عباس طاهر161941035012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالزهراء احمد شاكر رجب161942165032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الجواهري األهلية للبنينمحمد كريم خلف ناهي161951078029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينمحمد ادم جالي ثجيل161951357297
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينمرتضى جليل ياسر حسين161951036110

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتفاطمه عبد الغفار ناصر كريم161952228041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناترحاب خضير عبد هللا خضير161952253012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتزينب ثائر عبد هللا كشيش161952176047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0احيائيانثىالبصرةثانوية انوار البديع االهلية للبناتزهراء عبد هللا كريم طالب161942207046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار البديع األهلية للبنينسجاد حسن طعمة عبود161951083052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتهناء نثر طعمة صافي161942381124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0احيائيانثىالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبناتفاطمه عباس كاظم علي161942260035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.5احيائيذكرميسانثانوية المتميزينعلي حسين عبد السادة عاصي281941026016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0احيائيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتشهد احمد ريحان عجيل161942152138

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0احيائيذكرالبصرةثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينحسن علي حسن جليب161941090012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتمريم حسن عبد الزهرة عبد هللا161952162024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية شموع االمل االهلية للبناتزينب مهدي مجبل عبود161952451003

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتهدى مصطفى عبد السادة عبود161952280053

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتدعاء عبد الرسول كاطع عبد الزهرة161952176028

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتعائشه محمود شاكر محمود161952218057

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية البينة للبناتبيداء صبيح مرزوق فليح161952291004

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينفرقان سعد حسين شنته161951371147

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتبتول ناصر عبد كصاد161952237008

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتحوراء جواد عبد الكاظم حسين161952176024

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزينه سمير فرهود نعمه161952383080

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االنوار الزاهرة للبناتزينب طالب كاظم بجاي161952462009

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الخالصة للبناتفاطمة الزهراء باري موسى طاهر161952240043

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الخالصة للبناترسل جواد عبد الرضا غضيب161952240022

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتزهراء عبداالمام مجيد خلف161852280023

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينمصطفى منتظر محمد جواد كاظم161951002235

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينعبد العظيم صادق حسين مران161951052026

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0تطبيقيانثىميسانثانوية النضال للبناتحوراء محمد حسن جابر281952050010

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرافدين االهلية للبناتهدى جواد احمد عبيد161952189007

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتشاه زنان نزار حسن كاطع161952176065

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتزينب رمضان جابر شديد161952208029

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتجمانه علي بدر محمد161952383145

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتزهراء ماجد حافظ جري161952145015

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتبسمه عباس جوالن رشك161952401015

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتهدا سعدي خير هللا برع161952458032
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كلية العلوم/جامعة البصرة524.0تطبيقيذكرميسانثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةمقتدى رحيم عبد خريبط281951102014

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناترحيل حيدر محمد عبد النبي161952202009

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنينحسين احمد عبد رائد161951069015

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتمنار قاسم محمد حسب161942145156

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0احيائيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينحسين علي بليد محيسن161941094036

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0احيائيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينمرتضى حازم محمود جاسم161941359015

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتشيخة عبد هللا جابر علي161942233016

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينمنتظر عبد الحسن عبد السيد عزيز161941039049

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0احيائيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتايمان علي ذياب ربح161942208007

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0احيائيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينحيدر طعمة عباس محمد161941426003

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتجمانه عبد المجيد زبون محمد161952234019

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحسين كريم ساجت باهض281951151204

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينسعد علي ناصر جابر161941002022

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0احيائيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعبد هللا حسين خيون عبد الرضا221941077072

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0احيائيذكرديالىثانوية بطل خيبر المسائية للبنينعلي عبدهللا محمد جبر211941274036

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتنور خالد جميل عبد الرضا161942145167

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الخنساء للبناتبراء محمد جاسم يونس161942230008

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتشمس الضحى كاظم جابر نايم161942145105

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0احيائيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتزهراء مهند مهدي عبد الحسين161942163027

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0احيائيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنينعلي جاسم محسن اسماعيل161941089040

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينقريش قصي حسن عباس161941352082

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتافنان عبد الناصر عبد المنعم محمد161942184010

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفرات االهلية للبناتلباب منتصر حافظ نعمة161942197023

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتساره حسين ناصر نعيم161942184167

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتايات طارق عبد الزهرة حسن161942176016

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0احيائيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينمحمود شاكر كريم ناصر161941006039

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0احيائيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتنور الهدى نعيم شلتاغ فليح161942164032

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0احيائيانثىالبصرةثانوية انوار البديع االهلية للبناتنوره ثائر عبد الكاظم غضبان161942207101

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0احيائيذكرذي قاراعدادية االصالح للبنينمحمد باسم محمد حسن221941015031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة486.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينرائد جهاد شعبان سلمان161951085035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة486.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتنور جواد عبد الودود عجيل161952210114

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتفاطمه تمام فاضل كاظم161942228092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة505.0احيائيانثىالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتشهد كامل داود عبيد161942192046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة506.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنيناحمد كاطع عبد الرضا زبون221941307013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة511.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينحيدر سعود مزهر سرفان221941002095
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي فاضل كاظم حسين231941173107

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0احيائيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحسن موفق ثويني عبد الساده161941139006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينعلي ثامر محمد جاسم261941012074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة520.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتزينب مهند ناظم محمد161952236012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة523.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتنبأ فالح نوري عذافه161942145159

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة537.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينعباس حسين عبد الكريم اسحاق161941028015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة539.0احيائيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنيناحمد اديب شافي عبد العباس161941363003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة545.0احيائيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزينب علي عبد النبي فالح161942383072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0احيائيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينمرتضى رحيم عبد هللا زايد161941139056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتامل مثنى عبد الجبار محمود161942145013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.2احيائيذكرالبصرةاعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينحيدر سلمان حميد شنشول161941105017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0احيائيذكرذي قارثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينعباس علي حسن محمد221941096046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتزهراء حميد شالل ناصر161942145058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتود كريم شريف طاهر161952228060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتزينب احمد عبد الحسن مجيد161942165211

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتشهد جواد كاظم لفته161942226088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاماني عماد عبد الحسن الزم161942381127

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية القمة االهلية للبنينمحمد احمد عواد عبود161951141015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0احيائيانثىكربالءاعدادية السرور للبناتفاطمه عباس يونس عسكر271942066027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االعتصام للبنينمصطفى قيس عبد الرحمن صالح161951143031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0احيائيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينعلي موفق فاضل جبر161941140056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االعتصام للبنينعباس حمود سوادي عبيد161951143016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتاسرار احمد عبد المحسن عباس161942145005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتشهد عادل محسن هادي161942245023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتزينب ليث ناظم نعاس161942145088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتابرار ناجي مجيد هارون161942218005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الخالصة للبناتحوراء فاضل كاظم جبر161942240029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتنجالء ضياء خليل عبد المجيد161942234083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0احيائيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعبد العزيز ياسين طه نعمة161941353011

كلية القانون/جامعة البصرة544.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناترحاب قاسم سالم عبد الحسين161922220024

كلية القانون/جامعة البصرة548.0احيائيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتزينه زهاء حسن ماشي161942259036

كلية القانون/جامعة البصرة556.0احيائيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنيناحمد رافد مزعل عبيد161941089003

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0احيائيانثىبابلثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاسراء وادي لعيبي شنان231942140004

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0احيائيانثىذي قاراعدادية البطحاء للبناتختام كاظم جاسم طارش221942160012

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0احيائيانثىكربالءثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتسلمى ابراهيم علي جاسم271942144028
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كلية التمريض/جامعة البصرة660.0احيائيذكربابلثانوية زهير بن القين المختلطةعلي كاظم جسوم عبود231941167032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة491.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتطيف وليد شمخي جبر141942225102

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة491.0احيائيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتبتول سجاد حميد جعفر161942383023

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة492.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتسرور سعد عزيز رشيد271942060220

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة495.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنيناسامه عبد القادر عبد الستار محمد101941017014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفواطم للبناتآيات كريم ارباط مزبان161942172002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة497.4احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد قاسم كاظم رجب251941009259

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة504.0احيائيانثىميسانثانوية االصالة للبناتزهراء موسى سهم جاسم281942051055

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينعلي احمد عطيه كاظم221941002144

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة514.0احيائيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنينحسين جعفر نجم عبد221941021017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة515.0احيائيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتازل رحيم حسون راضي161942170001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة519.0احيائيذكرالرصافة االولىمشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين عباس ناظم سلمان مهدي131941236008

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة526.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعلي جبار حميد شخير231941006098

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة528.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتمنار فارس عباس خلف101942117093

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة529.0احيائيذكرذي قاراعدادية التفوق للبنينحسن ناصر شرامه جاسم221941072025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة531.0احيائيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينعلي اياد ذيبان جاسم161941001061

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة534.0احيائيذكرذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبنينمحمد هاتف عبد هللا بشيت221941053138

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة562.8احيائيذكرميساناعدادية العمارة للبنيناحمد رحيم جبار حسين281941006017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة598.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناترفل فالح حسن رحمة161942176043

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0احيائيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينعلي منصور حمود يسر221941040117

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتزينب حسان علي جميل161942145075

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائيانثىالبصرةثانوية نور الحق االهلية للبناتابابيل باسل محسن عذافه161942274001

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينكرار حيدر كوين رهيف221941307109

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتهدى محمد راضي جوهر161942241033

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينمحمد ثائر علي مطلق161941006032

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0احيائيذكرذي قارثانوية المعارج األهلية للبنينابراهيم الخليل راسم محمد جابر221941076005

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتفاطمه فرات صالح ياسر161942184233

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناترؤى عبد الرزاق فاضل محمد161942209016

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتابرار فايق منصور عودة161942165004

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0احيائيانثىالبصرةثانوية العمران االهلية للبناتيقين طالب نجم عبيد161942335014

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0احيائيانثىالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتفاطمه رجاء ابراهيم فاخر161942459015

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0احيائيانثىالبصرةثانوية نور الحق االهلية للبناتنبأ فاضل عيسى محمود161942274023

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0احيائيانثىالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتسلمى حامد عبد الوهاب محمد161942459012

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينجاسم حليم سعود سوادي161941112004

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتزينب علي جبار سويد161942226068
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كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتفاطمه عماد عجيل معجب161942152172

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينعلي فالح جبار شناوة161941365033

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتتهاني سمير عيسى محمد161942233004

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينعلي عبد الرسول سلمان كريم161951075056

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المرفأ للبناتبسمله عبد العالي مدلول كاظم161942213003

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتعذراء عبد الجبار عوض غافل161952242028

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0احيائيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتبتول علي عبد الكريم عبود161942163009

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينوائل وحيد عقال ضمد161951084274

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتسبأ عبد السجاد صادق عكوش161952175016

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتهاجر أسعد سلمان رحمه161942218121

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتربى حسين دهراب دفار161852210035

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعلي احسان عبد الحليم فرج161951363124

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينبهاء ناظم راضي دغيم161851090007

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتحسناء جعفر باقر جواد161952236004

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0احيائيانثىالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبناتزينب عالء جاسم وادي161942146035

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينبسام يوسف يعقوب عبد الرزاق161951043018

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0احيائيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينكرار علي عبد الكريم عزيز221941058063

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتام البنين شياع عالوي حسين161952174004

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزينب كاظم محسن علي161952381053

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينمحمد حيدر عبد الجبار صالح161951002196

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االندلس االهلية للبناتنورا محمد صالح عبد الهادي161952187011

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0احيائيانثىالبصرةاعدادية اليمامة للبناتفاطمة عدنان عبد الحسين سلطان161942167033

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتمها عامر عبد هللا عبد الحافظ161952220022

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0احيائيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينحسين عالء كيلو عبد الحسين271941001088

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبناتزينب قاسم كاظم جوالن161952146019

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتسارة محسن احمد عيسى161952253023

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينظاهر جعفر محمد جاسم161951365088

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.6تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينحسن فائق حمود فرج161951105006

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنيننوفل عبد الرزاق عبد الجليل ابراهيم161951352248

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتفاطمه نعيم راجح عبد هللا161952169053

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0احيائيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتسجى وصفي حنتوش عداي161942202109

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الزينبيات للبناتنور الهدى صفاء جواد خضير161942258014

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتغدير محمد علي قاسم سلمان121942094197

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتطيبة صادق جبار محسن161952174023

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاالء ثعبان مجيد عبود161952383009
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كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينمرتضى محمد سالم ياسين161951042062

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينعبد هللا محمد ابراهيم حسن161851140058

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزينب مهند عبد الرحيم مانع161942381057

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتموج توفيق غازي عجيل161942381104

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتكوثر عبد المهدي محسن محمد161942150052

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتكفاية قاسم عبد الكريم ماجد161952238041

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينعلي كريم مجبل عبد الكريم161951365131

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتايه وعد فرج مثنى161942145021

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتتبارك راسم عبد المنعم طالب161942145033

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينجعفر قاسم حسون عذافه161941002007

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينسجاد حميد عبد ناجي161951353054

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناترسل نعيم قاسم نعيمة161952231012

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البصير االهلية للبنينعباس كامل طاهر محمد161951412013

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0احيائيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتزهراء صبيح خزعل مصاول161942259024

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االندلس االهلية للبنينمحمد ميثم عبداالمير جاسم161951063072

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتاسماء راشد احمد عبد هللا161952234003

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتزهراء عبد الهادي حسن كاطع161952241009

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية األمين الصادق االهلية للبناتسكينه محسن علي غازي161952450008

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االندلس االهلية للبناتزهراء علي عبد الحسين كحيط161952187005

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الزبير للبنينعبد هللا كاظم راضي فرحان161941034025

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0احيائيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتسارة عباس ابراهيم حميد161942168023

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتفاطمة عبد الناصح عبد الوهاب موسى161952381083

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العزم المختلطةزينب مهدي صالح زغير161952309021

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0احيائيذكرذي قاراعدادية الناصرية للبنيناحمد رياض عبد الحسين علوان221941001004

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الكرار للبناتشروق عبد الباري خيري مطر161952277018

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحمد عدنان محمد خضير161951347003

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتتبارك محمد حريب مبارك161952208015

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتنور عادل خالد يحيى161952380063

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلي فارس مردان الزم161951094082

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينمحمد حسين رضيوي بشارة161951004058

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينعباس صباح جعفر جمعه161951001079

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0احيائيانثىكربالءثانوية الصفوة االهلية للبناتزهراء حسين عبد هللا عبد الرضا271942145014

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0احيائيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتمسرة عمار علي غانم281942055102

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتزهراء باقر عبد السجاد حمدان161952175009

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0احيائيانثىالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبناتمنى امجد الزم جياد161942146065
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كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينمصطفى صالح حسن صالح161951365194

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينمنتظر عبد الحسن علي سلمان161851001194

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتبنين محمد خضير جليهم161952244007

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0احيائيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتزينب هشام عبد الكريم جابر161942220014

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتميسم مؤيد عبد علي جاسم161952176088

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتمريم برزان سلمان حمد161952252022

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتميساء محمد مطشر جابر161952380057

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينحيدر عبد العباس خيون مزعل161951007058

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتزينة علي صالح مجيد161942257031

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0احيائيذكرالبصرةثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينمحمد كريم داود محمد161941415003

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتهديل نهاد حسين كاظم251942059656

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينحسين علي الزم عبيد161951074019

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتضحى عقيل قاسم داغر161952170020

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتبان عبد الكريم عبد علي161952209011

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتشهد حسن علي حسين161952234038

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار البديع األهلية للبنينرضا عامر ياسر عجيل161951083046

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينسالم محمد دعاج سلمان161951139040

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتضحى باقر جبار صبيح161952238030

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناترسل عماد اسماعيل حسن161942234033

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتمريم جاسم حسين عداي161952265041

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبنينحسين اسعد زغير عبد هللا161951108013

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الصقر المختلطةشهاب احمد عايد حمد181941311015

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتزينب حسين ميذاب سعيد161952164029

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0احيائيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتدعاء لطيف صبر محي161942219014

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الخالصة للبناتسرى ضياء فالح عبد هللا161942240056

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتزينب حيدر عبد السادة فرحان161952280018

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعماد حسين جاسم ماهود161951005041

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينمحمد عباس بدر هاشم161951075087

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينموسى ميثم عبد االله عبد اللطيف161951002244

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتحوراء رائد حسن هادي161942226026

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية علم الهدى االهلية للبنينمحمود رفاق محمود خلف161951127014

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتسارة خليل صالح حبيب161942257032

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0احيائيانثىالبصرةثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتزهراء عدنان محسن جبار161942185001

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلي ناظم حميد كاظم161951074045

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنيننور الدين فاخر سعيد شويع161951015115
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كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االرتقاء للبناتساره محمد جاسب فرج161952248009

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتعتاب مطير جابر مازون161952210079

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعلي فاضل محسن هالل161951084180

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتمريم طالب غافل جاسم161952244018

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينمؤمل خالد هاشم زغير161941352088

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0احيائيانثىالبصرةثانوية الحضارة العربية للبناتتقى اركان عوده سلمان161942181006

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينحسين علي عبد الحسين محمد161951075016

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتمنة هللا محسن عبد حسين161942234078

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبنينعبد الزهرة حسن كاظم حمود161851108020

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينيوسف منير فالح حسون161951358157

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعلي فالح حسن خلف161951084181

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكباسي للبناتمريم قاسم مجيد حسين161942247085

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتزينب علي جاسم منصور161942283013

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0احيائيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتمروه غسان خضر عبد الرسول161942383129

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0احيائيانثىالبصرةثانوية نور الحق االهلية للبناتنورهان مكي مدلول ساري161942274024

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتأيات جاسب مزيد حسن161952164001

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية بنت الهدى للبناتفاطمه سمير عبود عبد هللا161952246007

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتفاطمة مؤيد هاشم راشد161952381085

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتنرجس عارف غالب كيطان161952176092

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتحوراء حيدر صالح جبار161952150010

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0احيائيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتآالء عبد الزهرة حمود علي161942168002

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتتمارا ناجي نهاب ملبس161952168012

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتالزهراء خلف هاشم محمود161942184015

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0تطبيقيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء نور جبار عبد السادة حسون161952198030

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0احيائيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتغفران غالب خلف مشحوف161942383108

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتزينب عادل عبد هللا حميد161952227019

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتضحى عماد نعمه قاسم161942234060

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحمد جواد كاظم مزيد161941039001

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةناديه جاسم محمد عبد هللا161952360006

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتزهراء عباس ماضي نجم161952176043

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينحسين ماجد سرحان صابط161951084073

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتفاطمه مظر يعكوب يوسف161942145133

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتنور هاشم محمد حسان161952283029

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتانتظار خيون سالم عبد العباس161952176008

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0احيائيانثىالبصرةثانوية الشام للبناتزهراء عبد الرضا ليلو عبد علي161942254018
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كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتنور الهدى اياد عبد الكاظم خضير161942165450

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينصادق جعفر جبار محسن161951019074

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتبدور جابر مبارك محمد161952162006

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتنور الهدى فراس علي منصور161952224017

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنيناحمد علي جبل عطية161941036004

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتدانيه افنان صالح احمد161942145044

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينعقيل حامد علوش نشمي161951002124

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناترقية محمد شمال بداي161952257004

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينحسين علي جليل بصري161951140031

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0تطبيقيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء زينب نوري محمد خليفة161952198016

كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينحيدر محمود رحيم ياسين161951090019

كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفرات المختلطةايمان رافع مصعب عبد الرضا161952301011

كلية الزراعة/جامعة البصرة463.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينمنتظر عزيز عبد الحسين لغيوي161951007134

كلية الزراعة/جامعة البصرة465.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منابع العلم االهلية للبنينعباس فائق محمد صالح161951342005

كلية الزراعة/جامعة البصرة467.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتمريم مرتضى حسن عبد الحسين161952219037

كلية الزراعة/جامعة البصرة469.0احيائيانثىالبصرةثانوية العمران االهلية للبناتاالء يوسف يعقوب عبد الرحمن161942335003

كلية الزراعة/جامعة البصرة475.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتهدى حسين عبد هللا صيوان161942173041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0احيائيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينعبد هللا قيس عبد هللا خلف161941043012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكباسي للبناتأسيل أحمد جوده سالم161942247002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0احيائيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينحيدر رزاق بغدادي صفوك221941029044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0احيائيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتبتول حيدر مهدي عباس161942227006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0احيائيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينالحسن محمد راضي عبد الحسين161941084014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0احيائيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتشمس ظافر محمود صالح161942219026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتساره محمد مطشر ثامر161942212029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينحيدر عبد الكاظم جميل بداي161921015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينمحمد مكي مجبل حمادي161921015061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتبنين كاظم وشلة مذخور161922194017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0احيائيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنيناحمد صالح يونس موسى161941049001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتمها سعد حافظ عبيد161942381143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتزهراء رياض موسى جعفر161942226042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتشذى وليد مهدي حمزه161942227027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتفاطمه محمد راضي عبود161942219037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاميمة ماجد تركي هيكل161942381007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتزينب عبد الحكيم حميد محمد161942174018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتزينب عبد الرزاق علي جميل161942173019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينحسين حسام عزيز عبدالكريم161921049020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ادبيذكرالبصرةثانوية ام قصر المسائية المختلطةحسين عقيل جميل حميد161921350016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ادبيانثىالبصرةاعدادية األبلة للبناترسل احمد جاسم كعيد161922171026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المرفأ للبناتزهراء رعد عبد الرضا احزيم161942213013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينمحمد موسى كاطع لفته161921022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0احيائيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينعلي عدنان صبري جاسم161941006021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0احيائيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتنور الهدى كاظم محمد غياض161942216030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينهيثم يوسف جبار منخي161921055036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0احيائيانثىالبصرةثانوية الجواهري االهلية للبناتهدى حسن فيصل جعفر161942204069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ادبيذكرالبصرةثانوية انوار الغدير المختلطةمحمد لفته ياسين عطوان161921306044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0احيائيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنيناحمد علي كاظم عواد161941001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتبنين زياره عذاب جبل161922237008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتيقين كاظم حسون جبار161922217115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0احيائيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتغيداء تبينه عبد النبي حسين161942380051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0احيائيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينمحمد الصادق امين حميد مجيد161941074036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0احيائيانثىالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبناتكفاية مطرب حسن سلمان161942461016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتعلياء سليم كاظم شمخي161942173026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنينمصطفى حميد احمد عزيز161921011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينحسين محمد راضي علي161921013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الزينبيات للبناتنور الهدى ضياء حبيب نعمه161922258032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتجنان حميد عبد المجيد عبد الحسن161922235012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينمحمد حيدر رضا خميس161921051040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الصادق للبنينحيدر حسين علي سالم161921031008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتكفايه نعيم غافل باني161922241055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينعادل عبد السالم عبد الزهرة ارحيمة161921049041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينباقر رحيم جبار داغر161921013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0احيائيذكرالبصرةثانوية التحرير للبنينعلي كاظم جاسم محمد161941419011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ادبيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتحميده عقيل محمود عبد الزهرة161922175010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنيناحمد اشهاب احمد مكي161921015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ادبيذكرالبصرةثانوية الريان االهلية للبنينمنتظر عبد النبي مزعل سركال161921035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتتبارك حسين مغامس محمد161922288012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتشهد عبد الستار جبار كريدي161942145110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينمصطفى عبد الرسول عبد الحسن سعيد161921042091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتساره علي عبيد احمد161922401068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الزبير للبنينياسر عمار جرن ساجت161921034066

739 من 83صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ادبيذكرالبصرةثانوية الموانئ للبنينحسين صالح كامل جعفر161921059003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمهند سالم تايه جاسم161921047100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتاسيل حسن فالح حسن161922241004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينمحمد حسين علي حسين161921052076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتزهراء فؤاد يوسف كاظم161942225017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينعلي رسمي مطشر شالكه161921014041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينحسين حميد قاسم جالب161851125002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناترؤى عبد الزهرة جلوب مذكور161922288016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الزبير للبنينمحمد علي ياسر حسين161951034132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتبارك شهاب احمد عبود161942381025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينكاظم جواد حاتم عباس161921013044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتنور الهدى حسن كاظم مهدي161952458030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتسجى عاجل شباط عاجل221942135107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتتهاني اياد عبد الزهرة ماضي161952226021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتمريم عبد الكريم عودة زايد161952381091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينعباس عبد األمير عكلة جويد161921045021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المسيرة المحمدية للبنينحسن صبيح داود سلمان161951311008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتاماني فهد مزبان خزار161942184026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبناتام البنين محمد عبد الرضا عفاتي161952260003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينمحمد عبد الرحمن عبد الصاحب علي161951039107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينحسن ادريس صقر ياسين161951075010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0احيائيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاسماء عبد الصمد صكر محمد161942380014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.6احيائيانثىالبصرةثانوية ثغر العراق للبناتطيبة عبد المحسن حسن رهيف161942232029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفرات المختلطةفاطمة مالك مجبل جناح161952301024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينهيثم كاظم غيالن جاسم161951353140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينمحمد جاسم محمد عباس161951365167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمرتضى كريم برهان جبر281941151228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتسلسبيل سمير جواد كاظم161952401051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلي كريم عامر حسين161921030082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ادبيانثىذي قاراعدادية الكرامة للبناترويده سعيد عكال مرزوق221922151007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0احيائيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتنبأ عبد الباسط عبد الرحمان كزار221942104039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينمحمد علي صالح حسين161951352192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0احيائيانثىالبصرةاعدادية األبلة للبناتفاطمة هيثم محمد جبار161942171040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتساره جبار وادي وريج161952208033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0احيائيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتشهد فاضل جاسم حسن161942174025
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينسيف عبد هللا غازي مكي161921022024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتمروة ماضي سلمان صاحي161942209064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية األصفياء للبنينمحمد محمود غالي عذير161951099025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتطيبه عايد عبد العزيز عبد الرزاق161942184200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينسالم عبد الحسين علي سلوم161921435012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحمد عامر عبد الرحمن يوسف161951428002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبنينمرتضى ناظم خلف كاظم161951076077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعبدهللا علي شاكر حبيب161951074031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ادبيانثىالبصرةثانوية ام البنين للبناتزينب اياد برزان عبد الحسين161922270012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتزهراء هادي محيبس هامل161952194006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتغدير عبد الرسول حيدر عباس161942234065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينمحمد حسين مكي مجبل حمادي161921015050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينمحمد سلمان مزعل كباشي161941022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الفرسان للبنينعلي ناظم احمد ناصر161951009026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ذو النورين للبنينمحمد عطشان صحن علي161951041049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتزهرة ناجي عبد االمير حميد161922245025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعلي خضير غالي رومي161941047019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الخالصة للبناتنور حسام عبد الحميد عبد المجيد161952240058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينعلي حسين صالح مبارك161951043075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينسامي فيصل حسين شوزي161951056032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينعلي صبيح حميد شالكة161951016078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينمشرق عبد الجبار عبد الحافظ سعدون161921061093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ادبيانثىالبصرةثانوية الزوراء للبناتمريم حبيب عبد اللطيف فنجان161922180020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتزهراء رعد سعيد نمر161942242013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينسجاد حسين ناصر صالح161951043048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينحيدر امين هاشم مسلم161921015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0ادبيانثىالبصرةثانوية الجواهري االهلية للبناتفاطمة فياض جبر صالح161922204026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينمحمد امين قاسم محمد161921015048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0ادبيانثىالبصرةللبنات (ع)ثانوية االمام الرضا بنين قيس غضبان كريدي161922255004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينمحمد صفاء عبد القادر حمود161921097098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0ادبيذكرالبصرةثانوية حذيفة بن اليمان للبنينعلي هاشم حميد كريم161921103014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلي لفته موحان علي161921030083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0ادبيانثىالبصرةثانوية الجواهري االهلية للبناتام البنين ناصر حسين كريم161922204003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0ادبيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينمنتظر رياض عبد سلمان161921033074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينحسين فيصل سلطان عجيل291921001056

739 من 85صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0ادبيذكرالبصرةثانوية حذيفة بن اليمان للبنينعايد نوري حمدان لفته161921103007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحيدر ميثم سالم عبود161921047030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنور صباح جواد حسن161942381115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبناتمنار كريم ناصر فارس161952146032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0ادبيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينمكرم حازم هاشم سعد161921123040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتندى عبد الحافظ حسين يعقوب161922283052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الصادق للبنينحسن احمد عبد الخضر مهدي161921031005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينمنتظر حسن جايد جابر161921004067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة587.0احيائيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينمنتظر مصطفى عزيز مجيد161941001122

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الزينبيات للبناتحوراء علي عباس جليل161922258011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0احيائيانثىالبصرةاعدادية اكثم بن صيفي للبناتحوراء نعيم جعفر جياد161942153015

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0احيائيانثىالبصرةاعدادية القرنة للبناتدعاء عزيز خضر عبود161942154018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيانثىذي قاراعدادية المسار المختلطةحنان كاظم سرحان حسن221942255005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0احيائيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناتهدى منتظر عوده عبد الصاحب161942332130

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0تطبيقيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقراسيا عماد سليم جرمل161952264002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العزم المختلطةحسن خضير كشيش فليح161951309011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المسيرة المحمدية للبنينعباس محمد مزيد عبد الواحد161951311026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينطارق محمد غادر ماضي161921004025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينحيدر علي حيدر ماضي161921004020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0احيائيذكربابلثانوية االبرار للبنينهادي سعيد حسن حسين231941059080

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0احيائيذكربابلثانوية اسمرة المختلطةحسين محمد نعمه محسن231941202005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0احيائيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتنغم حسن عبد الباري محيي161942280117

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0احيائيذكرذي قارثانوية الجمهورية االهلية للبنينعلي حسين علي سدخان221941367024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0احيائيذكرالبصرةثانوية البصير االهلية للبنينمهيمن مجيد بخيت جابر161941412014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينعلي خالد علي لهمود291841007133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0احيائيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنينحيدر حسين علي خضر171941067012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0احيائيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينعقيل كاظم نمنم صيهود221941017048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتزهراء طالب حيدر ناصر161942225015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتشهالء صالح مهدي منذر221942321104

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينحسين محمد ثجيل معدي251941044105

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0احيائيذكرذي قاراعدادية االصالح للبنينسجاد نافع فهد ثجيل221941015018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0احيائيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنينفاضل حمزة سعدون حميد161941354031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0احيائيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينحيدر كريم سلمان يعقوب161941363021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0احيائيانثىالبصرةثانوية البينة للبناتنهاية عبد الرسول صدام متجي161942291028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0احيائيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينعلي رائد عبد الهادي عودة221941098105
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينعمار طارق كاظم خضير161941358024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0احيائيذكرذي قارثانوية الظافرون المختلطةعبد السالم علي هاشم خضير221941265014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتفاطمه ظاهر حسين علي271942091118

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0احيائيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنيناحمد جواد كاظم ناصر161941354002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0احيائيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتشهد ثائر عبد الحسن حميد161942170038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0احيائيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتسرى علي سفيح ابو هنين221942105091

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينكرار عزيز حميد شفي221941002201

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتزهراء عقيل وحيد وليد291942050089

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية عفك للبنينمصطفى كاظم غافل غانم241941011054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0احيائيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزينب شهيد حمدان شنيت161942383065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينكرار غسان علي حسين241941203222

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0احيائيانثىذي قارثانوية األنوار األهلية للبناتزينب عباس راضي لطيف221942142020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0احيائيذكرذي قارثانوية الدر االهلية للبنينعبد الرحمن اثير ريسان دويش221941099035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0احيائيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنيننايف علي عبداالمير عبد291941016056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتايات جاسم شياع اهذيل161942228020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0احيائيانثىذي قارثانوية المدينة المنورة للبناتبنين عامر عبد الزهره نعيمه221942202006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينمسلم احمد شمير عطيه261941010211

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0احيائيذكرالبصرةثانوية النخبة االهلية للبنيناحمد حسن مطر داود161941126002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكوثر للبناتبان زبون جاسب بايع161942200003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينمحسن عدنان مشرف جبار221941036231

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0احيائيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينصادق فاضل علي سعدون241941211016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمصطفى هادي عبد زيد براك231941251344

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0احيائيذكرذي قارثانوية الدر االهلية للبنينمسلم محمد جاسم نعمة221941099057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0احيائيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتزينب يوسف حسن معن221942136043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكوثر للبناتمالك شذر عبد الحسين عبد الحسن161942200022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0احيائيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينحيدر ماجد جابر لفته221941010055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0احيائيذكرذي قارثانوية االفاق المسائية للبنينعدنان بشاره عكروك سويري221941304006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0احيائيذكربابلثانوية الطبرسي للبنينحسن علي محمد امين جابر231941041005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينحسين كريدي عطار جابر261941022045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0احيائيانثىالبصرةاعدادية القرنة للبناتزهراء علي محيسن ابوحميد161942154024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعبد هللا كريم حسن خضير291941153183

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0احيائيانثىالبصرةثانوية عصر الظهور االهلية للبناتزهراء صفاء مجيد جاسم161942457005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0احيائيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينحسين عوده عبود شاهين221941091044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتبراء عبد االمير عبد الحسن مجيد221942113032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البيان للبناتنجالء محمد سلطان بدر161842223027
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0احيائيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتمها عداي عبد الزهره حشني161942243065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0احيائيذكرالمثنىثانوية علي األكبر للبنينكرار عائد فرحان دلي291941105022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0احيائيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينسيف عادل عبد الحليم عبد هللا161941426005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينمحمد علي عاشور غانم221941003199

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0احيائيذكرالنجفثانوية بين الحرمين للبنينمهدي عزيز جريول زميل251941046037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفرات المختلطةعذراء طاهر صكبان طالب161942301027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0احيائيذكرذي قاراعدادية االصالح للبنينعباس داخل حسن حداد221941015020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0احيائيذكرذي قاراالعدادية الشرقية للبنينكرار عبد الرزاق حسن محي221941007068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينعلي عدنان خليفه نمر161951364129

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية القرنة للبناتنبأ محمد رضا حافظ عبد الصاحب161952154037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزينب جعفر مرزوك لفته161952383067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0احيائيانثىالبصرةثانوية البرهان االهلية للبناتندم رافد جلوب وهيب161942278024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0ادبيذكرذي قارثانوية الرويمي المختلطةعلي سامي حران صيهود221821243002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتمريم حميد جلود محمد161952383122

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينمحمد عبد االمير ناصر محيسن221941033113

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينحسين عبد لهمود عبود161951039030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفرات المختلطةشجون صالح حبيب علي161942301023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتهبة هللا طه عصفور شناوه161952253043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنيناحمد غازي فيصل محمد221921366003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلي قصي شليج لفته161921030081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0احيائيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينمحمد احمد حمزه طاهر221941309025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0احيائيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتنور الهدى جبار راضي سالم161942243067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0ادبيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتعال عماد طالب مبارك161922175029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0تطبيقيذكرالبصرةاالهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقركرار قاسم بدر كحيط161951124018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزهراء رحيم عبد الكاظم عبد الواحد221942143131

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0احيائيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينحسام حاتم طعمه سرحان161941027007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0ادبيانثىالبصرةللبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ميعاد خير هللا عبد الزهرة باهض161922295013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينحيدر محسن كاظم نصر161951033033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة583.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكوثر للبناتهدى شريف خلف مناتي161942200026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0احيائيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتشمس فاضل كاطع هندال161942380043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتمريم ناصر شنيشل ضيدان221942103166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0احيائيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينعبد هللا رحيم تعبان طليع221941011029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحسين مالك عبد حسين221941310049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0احيائيانثىالبصرةثانوية انوار البديع االهلية للبناتزينب حاشوش عفلوك مطر161942207052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0احيائيانثىذي قاراعدادية العقبة للبناتميعاد مجيد جاسم جوالن221942111053
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0احيائيانثىالبصرةثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتغدير حسين علي محمد161942293014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0احيائيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتفاطمه ايهاب فالح حسن161942235027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0احيائيانثىالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتضحى نشأت كاظم جواد161942192049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتلولوه حسنين صالح جاسم161942218094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينسجاد عزيز كريم عبد هللا221941310070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنيناحمد محسن هالل صويح231941002022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينعلي سعد علي جواد161941049024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتفاطمه عادل مالك عبد العالي161942259041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيذكرالبصرةثانوية المدى االهلية للبنينانمار سامي عواد راهي161941135002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينعبد الرحمن حميد غازي حميد221941302029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينحسين علي محمد بدر261941202021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينكرار نعيم سلمان سلطان221941063018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفواطم للبناتمريم جبار عبد السادة عبود161942172019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0احيائيانثىذي قارثانوية البطائح للبناتنور الهدى علي طالب هادي221942197018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنور عماد كاظم عبد221942323330

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0احيائيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينعبد الكريم غني عمير جاهن161941359010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0احيائيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناترفل داخل حمزة فالح161942332034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتزينب علي عباس عبود161942212025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتزهراء صبيح خضير عبود161952176040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0احيائيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتشهد علي جبار عداي161942202116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0احيائيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنينحسن فالح شالش عوي161941069008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسين محمد فلحي جهام291941153105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينحسن سعدون جويش جبار291941025015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتكوثر اركان مدين مزبان221942172083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينديوان راضي وطبان الزم161951030039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفواطم للبناتندى حبيب جبار هاشم161942172021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنيناحمد عدنان جاسم محمد221941302004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0احيائيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتحنان محمد عبطان عذاب221942162022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتهبه علي حسين عليوي221942103194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةمحمد مؤيد هادي هاشم231941173142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0احيائيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتانعام زكريا شهيد محمد161942227003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينمحمد راضي علي عبيد221941036243

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0احيائيانثىالبصرةثانوية الترابة المختلطةوهام طالب عطية حيال161942316010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0احيائيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينحيدر الكرار اسعد ضمد عاتي161941049011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0احيائيذكرذي قارثانوية االعمار للبنينحسين مسيج سعود محسن221941273004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتزهراء عماد شنيت خلف161952280016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتغفران جبار عطيه عيدان161952243043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0احيائيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينعبد السالم مصري جبر جاسم231941054074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0احيائيانثىالبصرةثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتايه جاسم جمعه جاسم161942183013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتنجوى حسين رشم مجبل161952215024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمصطفى علي جعفر جياد261941007091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0احيائيذكرذي قارثانوية الهناء المختلطةسجاد عادل غانم مشتت221941276003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0احيائيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينرسول باسم مسير حسين161941355030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0احيائيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتايناس محمد مغامس سلطان161942164008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتسجى حامد سالم حسين161952220012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0احيائيانثىالبصرةثانوية عصر الظهور االهلية للبناتزينب ابراهيم راضي علوان161942457007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينامجد علي ثجيل جبر161951355022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتهدى اسعد صالح خلف161942212052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0احيائيانثىالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتمروه سلمان عاشور رهيف161942192063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0احيائيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينمحمد حسن علي هويدي161941355073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتفاطمة سعد غازي ياسين161942176082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0احيائيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاسماء عبد الحميد سعد خلف161942380013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةكرار هادي كاظم حسون291941153263

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزينب هيثم عبد الرحمن يعقوب161942381058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتفاطمة عادل نعمه زعيبل161952243047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزهره كاظم منصور كصاب221952143013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعلي جياد عبد الرضا عبد الهادي161951363129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0تطبيقيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينمصطفى كريم قاسم خلف221951319027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحسين رحيم محمد عليوي161951139021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0احيائيانثىالبصرةثانوية السياب االهلية للبناتصفا فاضل عباس بشاره161942161039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0احيائيذكرذي قاراعدادية المنار للبنينمحمد سعيد كاظم كاكه هللا221941095025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0احيائيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينرسول شيحان جلود عويد221941313021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0احيائيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنينحسن خليل نويص سلمان221941026013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0احيائيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينمحمد عالوي حسين عالل221941017076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتحوراء عبد الواحد حياوي خميس161942381033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ذو النورين للبنينسجاد شهاب حمد بارج161951041022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتضحى محسن مجيد بني161952202032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0احيائيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناتسارة عبد الباسط عبدالحليم غليطه161942332067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرجاء للبناترقية عباس مهدي داود161952178003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0احيائيانثىالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبناتبنين هاشم بدر ماضي161942290012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0احيائيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتكوثر علواش حيال ثامر161942202153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العزم المختلطةفاطمه حسن علي موسى161942309028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0ادبيذكرالبصرةثانوية االحرار المختلطةهاشم كاظم هاشم محمد161921313018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينحسن خضير كاظم خضير161921435007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينحسن عبد الرزاق عباس جدوع161921112013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتزهراء حسين علي قنديل161922453007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينرضا مهدي عبادي حسن161921030042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتنور الهدى ماجد كاظم جعفر161922150067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ادبيانثىالبصرةثانوية االقتدار للبناتحوراء مصطفى عزيز خلف161922289005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0ادبيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينعباس علي جواد مجبول221921091007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ادبيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتتبارك عبد المحسن لعيبي حسن161922244012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتآيات صادق طارش موسى161922224003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينحسن علي عبد حميد161921056008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0ادبيانثىالبصرةاعدادية التراث العربي للبناتزهراء عبد الواحد جبار حمادي161922179017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0ادبيذكرذي قارثانوية اهوار الجنوب للبنيناحمد جميل خير هللا شناوه221921073001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتعبير خالد عيسى محمد161922236039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0ادبيانثىالبصرةثانوية االقتدار للبناتزينب عبد الحكيم عامر محسن161922289009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينستار جابر عبد العالي جابر161921061036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينمحسن باسم جبر محمد161921055028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المرفأ للبناتكافي كاظم نفه معود161922213045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحمد صالح عبد الحسن عبد الزهرة161921030005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينعباس مسلم رمضان يونس161921006048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينمحمد عبد الرضا كاظم شرهان161921028045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحسين مكي شاكر رومي161921047025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0ادبيانثىالبصرةاعدادية التراث العربي للبناتزينب شاكر لفته مخور161922179021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينسالم عبد الكريم سالم كحيط161921049033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتجنات غسان جاسم محمد161922283011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينحيدر نافع خليفة حمد161921004021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0ادبيذكرالبصرةثانوية انوار الغدير المختلطةحسين عباس محمد منصور161921306010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتزينب علي سالم حاير161922242054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينمحمد كريم ديوان طاهر221921039048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتايات عباس محمد دعيم161922233004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناترحمة ضياء لفته علي161922257018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0احيائيانثىالبصرةثانوية انوار البديع االهلية للبناتضحى عدنان جاسم صيهود161942207071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتفاطمه عالء كاظم لفته161922150056
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0ادبيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتخنساء حسين رشيد داخل161922265013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ذو النورين للبنينفهد عبد الكريم صالح ذبح161921041031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0احيائيانثىذي قاراعدادية المنار للبنينزينب ماجد فرعون ابو الهيل221942095014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0ادبيانثىالبصرةثانوية البرهان االهلية للبناتمالك محمد عودة مطر161922278013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتضحى عصام محمود عبد هللا161922283034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0ادبيانثىالبصرةثانوية المبادئ للبناتجيهان واثق عبد االمير جاسم161922177009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتمريم محمد عويد غالي161922283050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0احيائيانثىالبصرةالخارجياتنور نعيم قاسم نعيمه161942401064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينمرتضى ناصر سلمان سوادي161921049091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتشروق وليد مزعل عبد161942210052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتفاطمه شاكر محيسن حاجم221942321124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينحسين علي عباس جليل161921056013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتبتول علي عبيد خلف161952280008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العزم المختلطةساره باسم عبد الحر رزيج161942309022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينمرتضى محمد عبد هللا سلمان161921055031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية السيدة نفيسة للبناتمريم حسين عبد السادة عبود161952294018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0احيائيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتفاطمه ريسان عبد االمام زعالن161942152163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتنور الهدى علي حسين علي161952226102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتاسراء عبد السجاد عبد الجليل خليل161922238002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتفاطمه حيدر عباس احمد161942145126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتمنال عبد االمير جاسم عودة161952176087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينفالح حسن علي ذياب161921030089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتزهراء علي فاخر صالح161922217039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتايات ريسان كاطع بدن161922212003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتنبأ عبد الرحمن حسين شهاب161922276028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةاعدادية التراث العربي للبناتفاطمه علي حسين عبادي161922179038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتمروة حسن جارهللا رمضان161922288039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتتقى حسين طاهر احمد281922070011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0ادبيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتسوسن عماد كاظم عبد161922216033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ادبيانثىالبصرةثانوية صنعاء للبناتزهرة جواد عبد الكاظم سيد بدر161922221014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ادبيانثىالبصرةثانوية السيبة للبناتحنين حيدر ياسين عبد الحسن161922250005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةثانوية القنوت للبناتأيات وليد عبد الحسين مهودر161922206005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتفاطمة عبد الرحمن عبد الكريم حسن161922458022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتباسمه جاسم كطافه عبد هللا161922287012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتنور الهدى وسام عبد هللا خليل161922265066
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةاعدادية اكثم بن صيفي للبناتساره صباح غانم طاهر161922153017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتفاطمة مصطفى علي حسين161922210084

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتام البنين رعد كريم معيدي161922288007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ادبيانثىميسانثانوية العذراء للبناتوالء قاسم جمعة جالب281922058063

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةثانوية التعاون للبناتوفاء غانم محسن طارش161922267032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةثانوية الثريا للبناتياسة محمد طه حسين161922338018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتماجدة قيس مجيد عبد السالم161922176080

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتهدى عدنان حميد عزيز161922244063

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0ادبيانثىالبصرةاعدادية السيدة نفيسة للبناتزهراء جواد كاظم جعاز161922294013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتسعاد محمد جاسم طعمه161922217051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الخنساء للبناتسكينه حسين علي درويش161922230032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0ادبيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتامنه محمد صالح مولود161922265004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتفاطمة شاكر عبد اللطيف جدوع161922217068

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ادبيانثىالبصرةاعدادية اكثم بن صيفي للبناتاالء ميعاد عبد مكي161922153004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتحوراء حبيب ثامر شنان161922287024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتبتول احمد حسين غضبان161922401016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتاالء احمد سرحان سلمان161922164009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتهديل شهاب احمد محمد161922401142

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ادبيانثىالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتنسرين عباس قاسم علي161922162008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتنهال جواد كاظم مهوس161922212037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0ادبيانثىالبصرةثانوية الماجدات للبناتفاطمه عادل عبد خلف161922211017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتانوار عماد كاظم مهوس161922252007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتزينب كريم جبار عبد161922253028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتبنين عماد سالم ياسين161922233011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0ادبيانثىالبصرةثانوية المآثر للبناتنسرين رحيم زغير عبود161922455021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتزيتون كاظم علي زويطي161922276018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتنور الهدى سلمان فياض داود161922401122

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ادبيانثىالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتوالء سعد وهيب حنيش161922162012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتزينب شاكر عبد الساده شاكر161922235022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتفتحيه عالء مرزوق عواد161922237033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتعلياء امين عبد الرزاق يوسف161922287078

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتفاطمه فاضل عبد العباس احمد161922236041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتزينب عبد الكريم عبد الزهرة نجم161922235025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0ادبيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتسارة عبد الهادي عبد العالي عذافه161922215033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ادبيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتنور كريم عباس معيرض161922458036
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتهاجر جهاد شعبان سلمان161922220089

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ادبيانثىالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتام البنين محسن حسين رضا161922459001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتابهى ثامر عبد الدايم سلمان161922245002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتثناء ثاني سعيد مسلم161922401022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0ادبيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتمروة عبد الحافظ عبد الرزاق مهودر161922174051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناترباب كاظم حسن محمد161922217028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتزينب عاصف الزم عبد المحسن161922252027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتهبه محمد سالم ساهي161922236056

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتاسراء ماجد جاسم محمد161922176006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0ادبيانثىالبصرةاعدادية اليمامة للبناتخديجة باسم جابر حسن161922167014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0ادبيانثىالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبناتفاطمه عناد خليف معاون161922296006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتفاطمه توفيق عبد الباري زعيبل161922283039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0ادبيانثىالبصرةثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتفرح وليد شعبان حسن161922196009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتدعاء صباح كريم مزعل161922164032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتضحى حمزه عباس ياسين161922237029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0ادبيانثىالبصرةثانوية الثريا للبناتسارة فتاح مزبان زباري161922338010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتسكينة عباس علي حسين161922287067

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0ادبيانثىالبصرةثانوية البشرى للبناتزهراء علي عبد الحسين مهدي161922331005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ادبيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتاماني حسن ابراهيم محمد161922175005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتطيف صالح طالب جاسم161922453013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الزينبيات للبناتهدى حسين عبد هللا مرزوق161922258034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ادبيانثىبابلثانوية المسعودي للبناتاستبرق احمد متعب فرحان231922095003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتهدى أحمد عبد الرضا بارح161922257058

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشام للبناتانعام خالد حمود فالح161922254006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتدعاء ضياءالدين احمد منير حاجم161922164033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0ادبيانثىالبصرةثانوية النور للبناتفاطمة كاظم عبد السيد جاسم161922275012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0ادبيانثىالبصرةاعدادية التراث العربي للبناتشرين محمد علوان تفاك161922179026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتمروة عبد الحليم مهلهل صالح161922217086

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0ادبيانثىالبصرةثانوية الماجدات للبناتابرار فالح فرعون صكر161922211002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0ادبيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتايات محمد طروم عجيل161922244005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتفرح حامد عبد الباري جبار161922283044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البيان للبناتزهراء علي سبتي صالح161922223030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتحوراء حسون سعدون كوشان161922164028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0احيائيانثىالبصرةاعدادية السيدة نفيسة للبناتروان حسن فارس ثجيل161942294006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0ادبيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتضحى مكي جاسم داغر161922148018
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0ادبيانثىالبصرةثانوية المبادئ للبناتزهراء كريم قاسم حنش161922177026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0احيائيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتام البنين عبد العباس حسين خضير161942170006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0ادبيانثىالبصرةثانوية المبادئ للبناتحوراء عبد الرحيم علي سلوم161922177016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتمنار غسان عاتي منصور161922252048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0احيائيانثىالبصرةثانوية الماجدات للبناتاالء ناصر حاتم خالطي161942211005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاسراء محمد موسى محمد161942381004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتاسراء فالح حسين عساف161942241002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0ادبيانثىالبصرةثانوية القنوت للبناتأطياف مكي عبد الحسين عبد الصاحب161922206002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0احيائيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتزهراء عبد الزهره حسين عبل161942265020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0احيائيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتنور الهدى مسلم ناصر رحمة161942458034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتزينب عزيز خريبط كاظم161922209033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتبارك حيدر محمد حسن خضير161942381024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتضحى كمال جالب خليل161942169066

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0احيائيانثىالبصرةثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتنور صالح لفته حسوني161942183116

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0احيائيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتنور الهدى باسم احمد زغير161942145163

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0احيائيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتنور الهدى عبد الرحمن مرعي عبود161942168044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتزينب حسين ناصر اسكندر161952210049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0احيائيانثىالبصرةاعدادية غدير خم للبناتهدى رياض مدلل عبد الزهره161942268041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الخنساء للبناتمنار ماجد كاظم شلش161952230040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتمروه مهند كريم داود161942218099

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتريم نجاح بعنون خنيفر161942169038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناترفد عبد الحليم جوالن صالل161942237005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية عصر الظهور االهلية للبناتانعام عالء حسين كاظم161952457001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتفاطمه علي حسين محمد161952401068

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتبصائر سلمان عبد الرزاق معتوق161952401016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0احيائيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتزهراء رعد حريب مبارك161942259023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتنور الهدى حكمت عبد الرحيم مهلهل161952226099

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0احيائيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتمريم عبد الكريم عبد الرزاق عبد الحسين161942219043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الجواهري االهلية للبناتسجى صبري غازي طوبان161952204024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0احيائيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتحوراء عواد كاظم تركي161942458010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0ادبيانثىالبصرةاعدادية األبلة للبناتنورا شاكر زناد نمر161922171077

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة509.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتاالء مهند عبد الواحد عمران161922235004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة525.0احيائيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتكوثر جبار ياسر صخي161942216028

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتزهراء حمودي نجم حسين291922058038

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينعباس سعران نازل زماط291921028087
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كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينحسنين عبد الكريم يعقوب عبد161821056008

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىميسانللبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين زهراء عبد هللا حميد عطوان281922094022

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينمحمد احمد محسن علي161921056046

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتعليه طالب حسين سباهي161922287080

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتضحى باسم عباس ياسر161922287072

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينبهاء جاسم محمد علوان161921047010

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتهدى عبد الزهره حبيب مشكور161922383099

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتبتول عمار عبد الواحد عبد الجليل161922287013

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىالبصرةثانوية ماريا القبطية للبناتمنار أياد راشد عساف161922266021

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتغدير كمال ابراهيم عويد161922209052

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتهاجر داود سلمان مهنا161922174059

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتنور الزهراء اسعد حسن خليفه161922148029

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البيان للبناتمنى رحمن فالح مزيد161922223063

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتنبأ سهيل مشاري حامد161922401116

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتنور الهدى هاني محمد هاشم161922401123

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةثانوية النصر المختلطةعباس فاضل حاتم محمد161921305024

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتبدور عجيل حايف بريسم161922380007

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتزهره دبن محيل سابط221922104036

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينضياء الدين احمد قاسم عبد العالي161921020080

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينعباس عالء صبري حسين161921052041

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتنور الهدى حيدر علي كريم161922222033

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينمجتبى ظاهر ناصر مهلهل161921428014

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتسميره شهيد خلف جاسم161922220048

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينحسين علي عبد الستار خالد161921006027

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتزهراء فليح حسن بحر161922194034

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةثانوية  البحار للبناتزهراء صالح عبد الصادق حمزة161922191004

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكواكب للبناتزينب جبار خلف داود161922256013

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمصطفى جهاد عبد الجليل جبار161921047092

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةثانوية سفوان المسائية للبنينعيد مبارك منشد جبر161921356018

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ادبيذكرالبصرةثانوية الهوير المسائية للبنينحسن محمد علي طالب شريف161921351012

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنيناحمد حسن خيري ابراهيم161821112006

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاسيل شاكر حيال شلغم161922381002

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنيناحمد قيس جبار عبد هللا161921092005

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتفاطمه عبد المجيد عبد الحميد محمد161922283042

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتنور باسم جوده لعيبي161922265067

739 من 96صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتنور عبدهللا عبد حسين161922401129

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبناترمله سعد شاوي موسى161922461006

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةثانوية الرجاء للبناتساره حيدر خضير معتوك161922178016

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتبنين محمد نواف ابراهيم161922236011

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينعلي لطيف زغير سعد141921038121

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتامنه يعرب جعفر عيسى161922163001

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتاستبرق علي ناصر عبد الساده161922164004

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتأم البنين ماجد عبد علي161922219005

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتزينب علي شويح عاشور161922242055

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيانثىالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبناتزينب حسين ابراهيم نجم161922290007

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيانثىالبصرةاعدادية اليمامة للبناتجنات جواد حسين عباس161922167012

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينحسن علي جبار غالي221921004007

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيذكرالبصرةثانوية النصر المختلطةصادق احمد نجم عبد هللا161921305021

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيانثىالبصرةثانوية الطموح للبناتبيداء شاكر هاشم علي161922157006

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتزينب عبد الزهرة جعفر عبد السادة161922242051

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيانثىالبصرةاعدادية األبلة للبناتفاطمة احمد قاسم زوير161922171061

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الصادق للبنينهادي هيثم عبد الزهرة رباط161921031048

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتأنتظار كاظم اجديس حسين161922164002

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنينعلي كريم جبر عداي161921062091

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينمحمد علي خليل علي161921022040

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتانعام هاني عبد الرحيم مرزوك161922176010

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينمصطفى محمد خالد قاسم161921013053

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينعلي وليد خالد جاسم161921051034

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينعلي جاسم عبد علي عناد161921051030

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتمريم رعد عبد الرزاق مطر161922283046

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرالبصرةثانوية انوار الغدير المختلطةحسين علي صادق عبد الرضا161921306012

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيانثىالبصرةثانوية جرير للبناتالبتول هاشم محمد عواد161922199003

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األصفياء للبنينعباس كريم كاطع جودة161921099020

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيانثىالبصرةثانوية االقتدار للبناتفائزه ميثم سند درويش161922289012

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتايه حازم حمزه يوسف161922173007

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتزهراء محمود شاكر سلطان161922176036

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينحسن صالح غياض ناصح161921014008

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرالبصرةثانوية الروان للبنينخالد كاظم عبد الحسين داغر161921023014

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبنينسجاد عقيل عودة زرير161921347010

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينمصطفى عباس ناجي عبود281921021058
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كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتوديان عبد الزهره قاسم محمد161922176102

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناترؤى علي محمد سعيد حمزه161922220023

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتفاطمة عدنان كاظم لفته161922194066

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتبنين نجم عبد السيد شهاب161922287015

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتايات عبداالمير ناصر عبود161922401011

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنينحسن احمد مشرف عبيد161921136008

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينحسن باسم عبد الرزاق علي161921435005

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيذكرالبصرةاعداية التضحية للبنينمحمد حسن الزم مهاوي161921053033

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينمجتبى كوثر علي حسين161921051038

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيانثىالبصرةاعدادية السيدة نفيسة للبناتزهراء جميل علي عبد الحسن161922294012

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينزين العابدين بشير حسون محمد161921052026

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيذكرالبصرةثانوية الروان للبنينحسين عبد الكاظم طه مسفر161921023008

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينبراء رائد سلمان عبد علي161921056005

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناترحاب ياسين عبد الجليل إبراهيم161922224025

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتحنين عباس درمان محارب161922210031

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيانثىالبصرةثانوية المبادئ للبناتفاطمة محمود شاكر عبد النبي161922177047

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينمحمد كريم مجيد سالم281921011015

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ذو النورين للبنينسجاد فالح حسن هالل161921041019

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيذكرالبصرةثانوية الكنوز االهلية  للبنينسجاد محمد جبار فارس161921018011

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء زينب سنان عبد الجليل ياسين161922198011

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينعلي مهند ماهور عزيز161921435020

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينمحمد عبد الهادي فارس يعقوب161921020126

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيانثىالبصرةثانوية ماريا القبطية للبناتميعاد أحمد شهاب مرهج161922266023

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتنور علي بلعوط عبد الرضا161922215055

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيذكرالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبنينعلي منذر مال هللا عبد الواحد161921347012

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينحيدر قاسم دهراب درباش161921055005

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتفاطمة ثامر سعدون ميذاب161922194061

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيذكرالبصرةثانوية الموانئ للبنينحسين سعيد عبد هللا احمد161921059002

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينحسن فالح قاسم جياد161921112014

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيذكرالبصرةثانوية الحزام االخضر للبنينجهاد ثامر عبد النبي عواد161921048004

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتجنة عبد االمير عبد المهدي بدر161922174010

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتسنا داود سلمان محمود161922227046

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتمريم داود ابراهيم خليل161922150059

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينعباس احمد زيارة ماهود161921013036

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيذكرالنجفثانوية الرحمن االهلية للبنينياسر محمد ابراهيم خليل251921026017
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كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينعبد الرحمن احمد لزام حمود161921036006

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتفاطمة فالح جابر محمد علي161922241052

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيذكرذي قارللبنين (ع)ثانوية االمام الصادق جاسم سالم جاسم الزم221921079005

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الخنساء للبناتدعاء حميد شدهان مايوس161922230016

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكواكب للبناتساره محمد شويل زغير161922256017

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء افراح طارق عبد هللا فرج161922198001

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينحسين علي ناظم عبد هللا161921016014

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينأحمد عبود عبد اإلمام أسود161921055001

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتنور الهدى اعتماد صدام رمضان161922458034

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتحنين قصي جميل مرزوك161922170006

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيذكرالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبنينزين العابدين حسن كمر محمد161921067009

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناثير هاشم شبيب حيدر161921020003

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينمصطفى يوسف محبس مجبل161921039072

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حمدان للبنينيوسف محمود احمد اسماعيل161921046096

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيانثىالبصرةثانوية الثريا للبناتخديجة يعقوب يوسف خياط161922338005

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتهاله خلف جاسم بستان161922176096

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكواكب للبناتبنان الزهراء احمد دهيم محسن161922256004

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيذكرالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينعيسى عبد هللا عيسى عبد هللا161921134013

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األصفياء للبنينمجتبى علي طاهر هليل161921099032

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيذكرالبصرةثانوية النصر المختلطةعلي مصطفى جابر عودة161921305029

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الخنساء للبناتزينب شاتي عبود مري161922230028

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينكرار ماجد مالك صابر161921055026

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينعبد الجبار ناجي مطشر حمود161921049047

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتنور الهدى ستار جبار شنيور161922173054

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنيننسيم علي صبيح صخير161921006095

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينابوالحسن علي عبد الهادي عبد علي161921006003

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنينمصطفى علي غازي جاسم161921092040

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ادبيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتنبأ سلمان خلف كاطع161922383088

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينحسن غازي جريو محمد161921090005

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ادبيذكرالبصرةثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينمصطفى حبيب فيصل فاضل161921393004

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنينمثنى عبد الستار عبد الجبار احمد161921092032

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ادبيذكرالبصرةاعدادية غانم سوادي للبنينزين العابدين عبد الكاظم جميل كاظم161921068020

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ادبيانثىالبصرةثانوية صنعاء للبناتايمان عبد الساده زيدان خلف161922221005

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنيناحمد خالد كريم جواد161921097002

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتمالك يحيى يوسف منصور161922150062
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كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعباس مشتاق عبد العباس كاظم161921353033

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينمحمد خزعل حسن موزان161921055029

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنينعلي حسن فيصل نعيثر161921136029

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ادبيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنينحسين محسن طارش جابر161821069005

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ادبيذكرميسانثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةمصطفى عادل طارق دايش281921102026

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ادبيانثىالبصرةثانوية ام البنين للبناتحوراء عبد ضميد حسين161922270007

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ادبيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزهراء فاضل جار هللا عمر161922383043

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتاالء علي عبد الكريم مجيد161922235003

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصناديد المختلطةحيدر محمد قاسم جمعة161921310015

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنيننور الدين ماجد قاسم محمد161921352107

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتمريم جبار يعقوب حسن161922238031

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتبنين عبد الحسين علي عبيد161922224019

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنيناحمد عماد عناد فرحان161921097009

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيذكرالبصرةاعدادية غانم سوادي للبنينعلي كريم حسن علي161921068039

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتمريم عدنان بدر نعيم161922288040

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حمدان للبنينعلي جبار حمدي صالح161921046051

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ادبيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتضحى مزاحم مؤنس مشرف161922168029

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ادبيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتتبارك كاظم حبيب عبود161922265009

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينطاهر محمد حسن عبد هللا161921052038

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتمريم محمود شاكر ياسر161922170048

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ادبيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتهدى عبد المجيد مهدي حميدي161922210113

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتضحى عيسى نجم عبد هللا161922220054

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيانثىالبصرةثانوية الجزائر االهلية للبناترقية عبد الرضا كاظم محمد161922460002

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينحسن احمد خزعل الزم161921015004

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينمصطفى علي بلعوط عبد الرضا161921042089

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتمينا عبد االمير شهيام عداي161922210101

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حمدان للبنينجواد كاظم حسن غليم161921046006

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتصابرين احمد حسين مذكور161922245042

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنينعباس فاضل علي سلمان161921062047

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتزينب مازن محمد عبد الرضا161922233029

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ادبيذكرالبصرةثانوية العليم االهلية للبنينمهيمن اثير عادل راضي161921341005

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينحسن ميثم عبدالرضا حمود161821352016

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ادبيانثىالبصرةثانوية الثريا للبناتكوثر فاخر حبيب خالد161922338015

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينمنتصر جواد كاظم عويد161921357117

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ادبيانثىالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتايالف قيثار وهام حسين161922459002
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كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينمصطفى حسين محسن محمد161921006084

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينعلي جاسم كتاب بدر161921097069

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناتمنار نعمة واشي محمد161922231043

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ادبيانثىالبصرةاعدادية السيدة نفيسة للبناتآيات يوسف يعقوب علي161922294003

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينحسين عامر موسى خلف161921006022

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتضحى عبد الرزاق طالب عالوي161922203017

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0ادبيانثىالبصرةثانوية البرهان االهلية للبناتزهراء وليد حطاب ثامر161922278008

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتسارة كاظم حبيب حسين161922257035

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينحسين ستار جواد كاظم161921097024

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنينعثمان باسم خميس طه161921092027

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينعلي حسن عبد الخالق لفتة161921112035

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينكرار عبد الكريم مطر ثجيل161921435021

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلي عبد النبي الزم حمادي161921030077

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينوليد بشير شيال سعيد161921055037

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينمهدي محمد حميد ضيغم161921097118

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيانثىالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبناترباب عجيل جابر فرحان161922296003

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ادبيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنينعلي عطيه عليوي جاسم161921089009

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعلي شاكر عودة حسان161921047058

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينحسن جواد كاظم نعمة161921028015

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ادبيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتسجود عبد االله علي جعفر161922215035

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتطف محمود جواد كاظم161922150053

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينفهد كامل شالل أبو سبع161921045043

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ادبيانثىالبصرةثانوية البينة للبناتنور الهدى صباح خضير عبد علي161922291018

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتبتول كمال شوكت مطلق161922222003

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينسيف اسعد فرحان فهد161921352048

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينكاظم جاسم محمد عبد الحسين161921028036

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينيوسف مؤيد عبد الواحد جلوب161921004074

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينفالح حسن جميل علي161921036010

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ادبيذكرالبصرةاعدادية احمد الوائلي للبنيناحمد فوزي معتوق عراك161921050005

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ادبيذكرالبصرةثانوية انوار الغدير المختلطةعباس اسعد ذياب مطلك161921306020

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينليث احمد مناتي خلف161921051035

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتنور الهدى صباح كاظم مجبل161922203027

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينعلي سعيد عبود دهماج161921055015

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ادبيانثىالبصرةثانوية النور للبناتآية الهدى علي حوشان مكطوف161922275001

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكفاح االهلية للبناترسل باسم مالح مهدي161922190003
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كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينجاسم نعيم لفته رميث161921055003

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتغصون ثابت صباح جبر161922176062

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0ادبيانثىالبصرةثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتحوراء عبد المنعم سوادي عبد هللا161922149003

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتزهراء حسن محمد حسن161922217033

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينسجاد جابر ناصر جميان161921049034

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينرزاق جمعه مهاوي عبد الحسين161921013029

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ادبيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتحصة سعد سوادي بدر161922210029

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ادبيذكرالبصرةاعدادية غانم سوادي للبنينعلي عبد الهادي معله خشين161921068035

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبنيناحمد رائد محسن جمعه161921044001

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0ادبيانثىالبصرةللبنات (ع)ثانوية االمام الرضا فاطمه عدنان محسن شمس161922255012

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0ادبيانثىالبصرةثانوية القنوت للبناتزهراء جاسم محمد عبد الزهره161922206012

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينعقيل مسلم اسماعيل صالح161921352057

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0ادبيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتنور الهدى فاضل عبد الحسين ناصر161922148030

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتمروة ضياء راضي محمد161922257053

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0ادبيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتزهراء كاظم جواد عبد الحسين161922265025

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0ادبيذكرالبصرةاعداية التضحية للبنينطارق عادل شغيت جميل161921053017

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبنينعبد الرضا احمد حميد مولى161921044023

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المرفأ للبناتفاطمه حمد حبيب حمد161922213043

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينحيدر عباس تركي سعود161921112020

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0ادبيانثىالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبناتهاجر جبار جندي عبد النبي161922290016

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناتنور محمد مطنش طشار161922231049

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينهاشم هيثم صدام سالم161921049099

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0ادبيذكرالبصرةثانوية المعراج المختلطةحسين حافظ حسين علي161921304009

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناترسل جبار خلف جابر161922176029

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينعلي فاضل كاظم عبد الرضا161921056040

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0ادبيانثىالبصرةثانوية البرهان االهلية للبناتسارة عبد هللا كاظم عبد هللا161922278010

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتهبه صبري عبود سعودي161922150072

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المرفأ للبناترقيه نعيم عبد الرضا معتوق161922213016

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتمريم عدنان علي مطشر161942165411

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0احيائيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتعرفات صالح حسن سعد161942215014

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتبان حسن عبد الودود صبري161922227007

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتزينب جبار جاسم محمد161922287052

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0احيائيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتماليين سليم جاسب جبار161942380058

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0احيائيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتزينب جواد كاظم محسن161942164023

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناتخيرية عبد الحميد سلمان محمد161942231012
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كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0احيائيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتزهراء أركان عبد الباري طخاخ161942380029

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0احيائيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينمصطفى اسعد عبد الرحيم راشد161941060145

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتمريم صباح عبد النبي عواد161942381099

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األصفياء للبنينعلي عبد حسب حمدان161921099027

كلية اآلداب/جامعة البصرة516.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية النخبة االهلية للبنيناسعد منير ايوب يعقوب161951126003

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الزينبيات للبناتهدى خالد محسن حاتم161952258030

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعهد عماد كاظم جاسم161942381082

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0احيائيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينميثم حبيب ظاهر حبيب161941001127

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتشهد عماد كاظم جاسم161942381072

كلية اآلداب/جامعة البصرة526.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتفاطمه حسين علي طه161942150043

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتمريم جاسم جواد خليل161952224014

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0احيائيانثىالبصرةثانوية عشتار األهلية للبناتياسمين عبد الكاظم عبود علي161942251028

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتزهراء شاكر غادر عرندس161942245015

كلية اآلداب/جامعة البصرة537.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناتنبأ كريم عبد الزهرة نافع161942231033

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0احيائيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتحوراء فالح حسن جعاتي161942163011

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتمريم جواد كاظم يوسف161942226111

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتتبارك مصطفى عبد الوهاب نجم161942184055

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0احيائيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتحوراء عادل عبد الهادي نعمه161942220008

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينجعفر الصادق نوزر سالم عبد161951006018

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينعلي مرتضى عبد الرسول سالم ابراهيم161951365138

كلية علوم البحار/جامعة البصرة470.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتحوراء يوسف محمد عبد الرضا161952184029

كلية علوم البحار/جامعة البصرة470.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينابراهيم حيدر ثابت حسن161951017001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينحسين طه مالك كاظم161951365046

كلية علوم البحار/جامعة البصرة477.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينعلي سمير عبد الصمد عبد المحسن161951056049

كلية علوم البحار/جامعة البصرة483.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية النخبة االهلية للبنينابراهيم عبد الشهيد علي سلطان161951126001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة486.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينعلي مرتضى ثامر صالح161951002155

كلية علوم البحار/جامعة البصرة487.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية بنت الهدى للبناتفضيله يحيى رفيق ياسين161952246010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة492.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةاحمد عبد االله حسين محمد191941341014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة502.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلي يوسف عويد عبد الكريم161951085062

كلية علوم البحار/جامعة البصرة506.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتزينب علي خزعل خنجر161942218056

كلية علوم البحار/جامعة البصرة522.8احيائيذكرالبصرةثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينحسين ابراهيم كاظم احمد161941392002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة533.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينمحمد محي الدين عبد الرزاق عبد العزيز161951084230

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.0احيائيذكراربيلثانوية الرافدين للبنينسالم اكرم داؤد سليمان311941101005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترفل شاكر محمود عزيز171942290119

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينمصطفى احمد محمد طاهر سعدون171941011322
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتنجوى صباح عبد هللا علي171942232269

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.8احيائيذكرنينوىثانوية المتميزين االولى للبنينعلي حسين محمود غزال171941022103

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0احيائيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتزبيدة فارس ادهام هذال171942285096

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناتلينه صالح الدين محسن حمودي311942081077

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0احيائيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتزهره مروان هاشم سالم171942299043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينابراهيم وعد هللا عبدالعزيز بشير171941028008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعبد هللا نبيل سالم عبد الهادي171951023120

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0تطبيقيذكرنينوىثانوية حكنة للبنينمحمد جمال الياس علو171951109014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينمحمود فالح محمد احمد171951104046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتنور عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن171952274044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمحمد خيري حامد صالح171951018097

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينعبد هللا امين يانار عبد هللا محمود311951072048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.2تطبيقيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتجواهر حازم محمد مهيدي171952274016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينياسين خالد وليد نجم171951028189

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0تطبيقيذكرنينوىثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينميالد ناصر عبد االحد متي171951228021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0احيائيذكراربيلثانوية الرافدين للبنينسهم مهند نوري ابلحد311941101006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتزينه طارق اسماعيل محمود171942288188

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل666.4احيائيذكرنينوىثانوية المتميزين االولى للبنينعمر رضوان نوفل محمد جواد171941022110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينابراهيم سليمان صالح محمود171951028003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0احيائيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتمريم عماد محمود حسن171942285186

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينعلي محمد صالح عبد طه171941007160

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل633.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناترنا علي حسين محجوب311942081036

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المهندسين االهلية للبنينزياد طارق مؤيد محمود171951198010

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0تطبيقيانثىنينوىثانوية االوائل االهلية للبناتاسراء محمد حميد صالح.171952268001

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمصطفى محمد يونس احمد171951015161

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية عمر المختار للبنينأورنس داود كطيفان سلوم101951004022

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنيناحمد علي ظاهر عويد171951143008

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0تطبيقيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتعلياء مصعب عادل خليل171952262013

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتزهراء فواز ممتاز عبد الرزاق171952301032

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنيناحمد ضيغم محمد قاسم171951008012

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنيناحمد دحام جارو احمد171951015010

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينياسر غائب جمعة حسين171951001103

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الباشا االهلية للبناتسرور سعد فوزي احمد171952323006

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعثمان معتز محمود يوسف171951023129

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناترغد احمد جرجيس مجيد171952294032
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناترسل ياسر عبد العزيز زيدان171952294031

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل642.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينلؤي عصام عثمان احمد171951008123

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل643.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينحسين اسماعيل محمد طاهر عبد هللا171951124018

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608.0تطبيقيذكربابلثانوية االنفال المختلطةغيث سامر حسين علي231951169016

كلية العلوم/جامعة الموصل470.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينفاروق زين العابدين موسى محمود171951021052

كلية العلوم/جامعة الموصل472.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينعبد الرحمن صالح الدين عطية عكلة171951143060

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتمنار حسين علي عثمان171952296044

كلية العلوم/جامعة الموصل474.0تطبيقيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناتآيات وليد شيت رسول311952081002

كلية العلوم/جامعة الموصل474.0تطبيقيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتفاتن مروان صبحي احمد171952292021

كلية العلوم/جامعة الموصل476.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعبد الرحمن عبد هللا سليمان عبدهللا171951023093

كلية العلوم/جامعة الموصل478.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينيحيى صهيب محمد عبد هللا171951015165

كلية العلوم/جامعة الموصل487.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنينخالد شحاذة حسين سالم191951360016

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتاسراء محمد غانم محمود171952273003

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتمنى مشعان ذنون يونس171952296045

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتديانا صالح خضر خلف171942277073

كلية العلوم/جامعة الموصل598.5احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعلي صفوان عبد الغني جهاد171941011197

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتمنى علي محمد يونس171942280243

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتفاطمه صباح لطيف جمعة171942315107

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتمنال حازم محمد احمد171942280242

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتسرى عثمان جاسم داود171942242046

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتنور موفق سعيد محمود171942290310

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0احيائيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتريم جمعة غربي ابراهيم171942264023

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتايمان عبد الستار علي محمد331942040022

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمد خلف خضر خليف171941028210

كلية العلوم/جامعة الموصل665.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتسجى محمد عبد العزيز مجيد171942232167

كلية العلوم/جامعة الموصل675.1احيائيانثىنينوىثانوية االوائل االهلية للبناتفاطمه عصام عبدالوهاب عبدالقادر171942268106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمحمد يونس محسن فتحي171951012141

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتزهراء رائد سليمان عبد هللا171942232136

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناترحمة صالح عبد الرزاق حسن171942294099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينابراهيم محمد ابراهيم يعقوب171941124003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينايمن محمد احمد محمد171951010005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0احيائيذكراربيلاعدادية الفتوة المختلطةعمر عبد الناصر ابراهيم جاسم311941001031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتنور ابراهيم محمد بيرو171942298062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتداليا صدام رمضان بلو171942290079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0احيائيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعبد الرحمن احمد بكر محمود171941005053
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتطيبه هايس يوسف سلطان171942232193

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0احيائيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتهبه سعد صالح سعيد171942299098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0احيائيانثىنينوىثانوية الخضراء للبناتلينا خالد محمد شبيب171942310033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0احيائيذكركركوكثانوية حمورابي االهلية للبنينسليمان منصور محمد مصلح201941047003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتشهد عمار هزاع كريم171942267080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتديما مقداد طارق حامد171942286112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحمد نوفل محمد محمود171941017034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0احيائيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةايوب صبحي محمد صالح201941312023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتسجى عاصم جميل ياسين171942251107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتايات اسماعيل محمد علي171942235023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتدعاء خالد محمد سلطان171942267045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعلي خليل محمد سنجار171941080087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتمنور حماد كورز بشر171942237182

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0احيائيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتآيه نعمان قاسم محمد171942314007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتنور قاسم خلف صالح171942230148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينصالح عبد هللا صالح زرزور171941020057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتغسق مهند حمد هللا مال هللا171942288252

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0احيائيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينعقيل خضير رزاق محمد251941012086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0احيائيذكرنينوىثانوية المتميزين االولى للبنينعبد الملك معتز محمود يوسف171941022095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتغفران ايمن سمير شفيق171942290220

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0احيائيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمحمد عبدال اسماعيل عبد الرحمن171941018194

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0احيائيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتوفاء محمد خضير احمد181942242182

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0احيائيذكراربيلثانوية فينك االهلية المختلطةعلي وليد توفيق نجم311941065067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتمريم ابراهيم خليل مجيد171942290256

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتهند عدنان سهيل قاصد171942235185

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0احيائيذكرنينوىثانوية وردك للبنينديار حازم احمد سليمان171941073012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتسرى بشار يحيى ابراهيم171952283029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0احيائيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينعلي عقيل رضا محمد171941083028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتاية حسن سالم محمد علي171942294053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0احيائيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتغفران صالح يونس مجيد171942244049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتموده صبحي جاسم كاطع171942231383

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0احيائيذكرنينوىثانوية القوش للبنينسالم صبري رشو يوسف171941091012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتسرى صالح ياسين صالح171942298033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتابتهال ثامر مرعي حسن171942273017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0احيائيانثىنينوىثانوية منارة شبك للبناتصبريه احمد مرعي عبد هللا171942272025
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0احيائيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتيقين مقداد حامد عبد الرحيم171942357145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتايناس حسين سالم مجيد171942315029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.5احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتمأب جياد محمود عبيد171942286287

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0احيائيانثىنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبناتامنة نشوان سالم مرعي171942266003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0احيائيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتصفا جاسم محمد مصطفى171942330088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579.0احيائيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتزينب حازم حسن ابراهيم171942301075

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل500.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتزينب عزام حكمت سليمان171942231213

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينزيد محمد حسن محمد171941011105

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتامنه احمد ادهام هرير171942242013

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل526.0احيائيانثىنينوىثانوية المصطفى للبنينمريم احمد محمد صالح علي171942077031

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل528.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتهيلين اسماعيل خليل حسن331942040181

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ادبيذكرنينوىثانوية ابو خشب للبنينأسامه حاجم حسن نهار171921090001

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينضاري سعود عبد الستار حمدي171921016041

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ادبيذكرنينوىثانوية وانة للبنينابراهيم فيصل سليمان محمود171921093001

كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينحامد مازن حامد ابراهيم171921144027

كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينزيد عدنان حسن نايف171921015035

كلية الحقوق/جامعة الموصل458.0ادبيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتآيه عبد المالك علي حمد171922297004

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتنور مهند حميد صالح171922301075

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتمريم علي احمد يعقوب171922289062

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0ادبيذكرنينوىاعدادية الجزيرة للبنينعلي حسن سلمان حسن171921121009

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0ادبيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتايه علي جاسم محمد171922297014

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0ادبيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينابراهيم أسماعيل علي اسماعيل171921364001

كلية الحقوق/جامعة الموصل466.0ادبيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين سليمان علي سليمان خليف331921001028

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينأيمن صالح مهدي عبد هللا171921026008

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتاسماء صالح علي مشرف171922284003

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0ادبيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتايمان سلطان خلف عبد هللا171922317005

كلية الحقوق/جامعة الموصل476.0ادبيذكرنينوىثانوية العدالة للبنبنعبد اللطيف علي اسعد حسين171921201004

كلية الحقوق/جامعة الموصل478.0ادبيذكرنينوىاعدادية عوينات للبنينخوام هطيل دبيس صلبي171921111009

كلية الحقوق/جامعة الموصل485.0ادبيذكرنينوىثانوية بازوايا للبنينحيدر كاظم محمد جواد جاسم171921065006

كلية الحقوق/جامعة الموصل488.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينماهر عبد العال حسن حسين171921015076

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنيناحمد سعد سليمان علي171921015008

كلية الحقوق/جامعة الموصل497.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتنور محمد يونس خضر171922315067

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينشهم صدام غانم ابراهيم171951025050

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينمصطفى زياد مصطفى محمد171941023217

كلية الحقوق/جامعة الموصل520.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناترسل رائد احمد عبد هللا331942040062
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كلية الحقوق/جامعة الموصل522.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينمظهر خضر محمد علي سليمان171921143087

كلية الحقوق/جامعة الموصل527.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمحمد فارس فائق توفيق171941017254

كلية الحقوق/جامعة الموصل533.0احيائيانثىدهوكثانوية زاخو المختلطة للنازحينحنين حواس ابراهيم حسي331942062016

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0ادبيذكرديالىاعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينمهند عبد الرحمن نجم عبد هللا211921043044

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينكرم هاشم محمد نهير171921025110

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتتيسير حسن محمود صالح171922237018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنيناحمد محمود صالح حسين171921084014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينياسين طه فتحي عبد هللا171921026181

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل427.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمحمد عبد االله عداي محمود171921016088

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل431.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينبسمان جدوع حسين علي171921143022

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل431.0ادبيانثىدهوكاعدادية ايسيان المختلطة للنازحيننرمين عبد هللا علي عمر331922064009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينمصطفى سعد عزت ظاهر171921024075

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل435.0ادبيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينعلي عبد االمير سلطان عبد هللا171921059019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل436.0ادبيذكرنينوىثانوية االخوة للبنيناحمد صديق نايف موسى171921224002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل460.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعلي خالد بدر رفيق171951020067

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل460.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دمشق للبنينمحمود عبد هللا محمود بلو171951160033

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل461.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينمحمد حبيب خضر دبو171921178033

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل461.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتسلسبيال محمد حازم غانم171942286215

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل463.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينابراهيم غازي عزيز ابراهيم171941028004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل465.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينداؤد محمد داؤد سليم171941011096

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل465.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتاالء شاهر علي عباس171942237008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل466.0احيائيذكرنينوىثانوية االخوة للبنينكرم حسن هادي ابراهيم171941224034

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل468.1احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية السالم للمتميزينعمار ياسر عزيز ابراهيم111941010034

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل469.0احيائيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينمحمد قاسم أحمد محمود201941004078

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل471.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينميالد بشير محمد حسن171941080176

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل472.0احيائيانثىديالىثانوية جمانة للبناتميس عمار مجيد عطيه211942095051

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتنور الهدى صباح عبد صالح171942242087

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0احيائيانثىنينوىثانوية المكوك للبنينهديل محمد احمد عبد هللا171942051017

كلية التمريض/جامعة الموصل654.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتنور سالم عبدهللا جرجيس171942259080

كلية التمريض/جامعة الموصل654.0احيائيانثىنينوىثانوية المنار المسائية للبنينرحمه طه مجيد طه171942364008

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتنهى عفيف عبد الرحمن سعيد171942294279

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنيناحمد صباح صالح احمد171941008039

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل490.0احيائيذكرديالىاعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينالمجتبى محمد علوان هدو211941018003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل493.0احيائيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينمصطفى حسين غاوي موزان261941205071

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل494.0احيائيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين غزوان نواف عبد اللطيف عبد الكريم331941001089
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد الرحمن بسام مجيد ياسين171941011131

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل497.0احيائيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتساره حامد حسين خلف171942274083

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل505.0احيائيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتاية نوري محمود نزال171942279013

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل509.0احيائيانثىنينوىثانوية االوائل االهلية للبناتمريم امجد انور عبدالحميد171942268115

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا صباح محمد زكي نجم171941017150

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.5احيائيذكرنينوىثانوية المتميزين االولى للبنينمؤمن محمد حميد حسين171941022125

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل530.0احيائيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتدنيا جاسم محمد حسن171942302053

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل531.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينسعد هللا مزاحم سعد هللا عبودي171941351076

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.7احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتاريج منهل توفيق خليل171942294019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل624.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعقبة مزاحم سعيد قدو171941017170

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينمصطفى احمد علي وهب171951026200

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحمد محمد اعويد شعبان171941049008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيانثىنينوىثانوية القصر للبنيندعاء مصطفى حسن احمد171942205002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار النجاح االهلية للبنينمحمد نوفل رياض محمد171951187005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0تطبيقيذكراالنبارثانوية النخيل االهلية للبنينصالح مهدي صالح عبد191951121003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمصطفى خضير جاسم محمد201941253054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينياسر كنانة نذير عبد هللا171941011370

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتزبيده نوري عجم حمد201942102027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتزبيدة أنس يونس محمد171942321033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتريا اوس احمد فتحي171942232128

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتنوال اياد محمد نظير ابراهيم171952237050

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتشهد احمد عبد المنعم محمد171942294188

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمصطفى خزعل يوسف احمد171951020111

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتآيه محمد عبد الكريم محمد331952040005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0احيائيذكراالنباراعدادية بروانة للبنيناحمد خالد هالل احمد191941067007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتتبارك اديب احمد علي171942288075

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينامين عبد المحسن يونس عبد هللا171951351021

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنيناحمد حازم تقي موسى171941364003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0احيائيذكردهوكللنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  محمد خضر الياس عيدو331941008026

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0احيائيانثىكركوكالخارجياتشيماء صالح علي ساعد201942401012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتهديل خالد حمدون عبدهللا171952237061

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتناديه ادهام سليمان أحمد171942296115

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتهدى سعد عبد سعيد171952315054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0احيائيانثىنينوىثانوية االوائل االهلية للبناتكوثر علي نجم عبدهللا171942268113

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0احيائيانثىاربيلثانوية المحبة للبناتميدية علي شاكر علي311942045026
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد هللا سليمان مطر عبد هللا171941011162

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0احيائيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينفهد فواز علي حمد171941010023

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تلول ناصر للبناتنورة محمود جارو عمر171952263002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0احيائيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتنبأ عبد النافع احمد محمد171942330123

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتنور محمد وعد هللا حامد171952290090

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتريام الزم حازم دحام171942288153

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتطيبه عصمت يوسف يونس171952289047

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتكرم صباح نايف حمادي101952091029

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0احيائيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمهند علي حسين محمد171941018221

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0احيائيذكرنينوىاعدادية دمشق للبنينعبد هللا رافع حازم محمد171941160026

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينمحمد احمد خلف حميد171941161071

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االعتزاز للمتميزاتشمس نائل رشيد محسن131942121100

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينمحمد مازن عبد الحميد احمد171951002068

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةيوسف هيثم احمد عبد هللا331941070097

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار الحكمة االهلية للبنينعمر ظافر ذنون يونس171951214011

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتندى محسن محمد صالح حسين171952283057

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0احيائيانثىاربيلثانوية فينك االهلية المختلطةزهراء طالب علي عمر311942065039

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنيناسماعيل ميسر خليل محمد علي171941124011

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينانهيان عيسى صالح احمد171941161026

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0احيائيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتوداع سلمان حسين محل171942284086

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0احيائيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينفارس ابراهيم محمد صابر علي171941026169

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينمحمد فواز سالم محمد سليم171951001087

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0احيائيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتمأب خليل محمد خليل171942302124

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0احيائيانثىنينوىثانوية القوارير للبناتابتسام حامد سليمان مزيد171942304001

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0احيائيانثىاربيلثانوية فينك االهلية المختلطةسارة سمير طلعت فائق311942065043

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0احيائيذكراربيلثانوية حمرين للبنينمصعب احمد منير داود311941011037

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينايمن رضوان محمد علي سليمان171951017046

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينبالل خالد احمد جدوع101941013039

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0احيائيانثىنينوىثانوية الزهراء االهلية للبناتزينة احمد عبد الخالق شيت171942334005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينسيف يزن سليمان داؤد171941144046

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعبد الرحمن سعد ادريس جرجيس171941023099

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينالحكم فتحي خليفة فجر171951026043

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0تطبيقيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحيندنيا امير محمد صالح فتح هللا331952041008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينحسن خالد عبد الجبار عثمان171951008046

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتدالل صالح صالح ابراهيم171942259029
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0احيائيذكراربيلاعدادية الفتوة المختلطةقحطان بنيان مجيد خليفة311941001037

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيانثىنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينليلى محمد نور يوسف ابراهيم171942353027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتمريم محمد يونس عبد171942317076

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتسرى محمد الياس جرجيس171942298034

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمصطفى انور شحاذة حمادي171951027134

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيانثىنينوىثانوية اصفية االولى للبنينمالك عبدهللا ابراهيم نجم171942035013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحمد كصب خليفه حنوش171941049006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتاسماء ياسين ابراهيم ليلي171942242011

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينمهدي صالح يونس عباس171941353093

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتصفا علي مشعل محمد171942286237

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0تطبيقيانثىنينوىثانوية التميز االهلية للبناتنور فراس ناجي كاظم171952329016

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0احيائيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحيننسرين شاكر احمد حجي331942041032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0احيائيذكردهوكللنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  محمود شاكر محمود سلطان331941008030

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0احيائيانثىاربيلثانوية النصر النموذجية للبناترنا فرحان فتيخان فرحان311942047079

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتعيدة عبد هللا علي حمو171942261088

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينحاتم ياسر ياسين طه171941008082

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناترحمه سعد هللا خطاب عمر171942237072

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتانفال دحام اسماعيل عالوي171942277027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينانس عمار عبد العزيز محمد نجاتي171951023035

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0احيائيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناتتبارك صباح محمد صالح يوسف171942300024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0احيائيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتسرى ربيع خلف حسن171942321048

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0احيائيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينعبد الرحمن حسين سليمان احمد171941103042

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0احيائيذكرنينوىثانوية المصطفى للبنينعبد هللا احمد محمد ياسين171941077032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0تطبيقيذكرنينوىثانوية العريج للبنينسفيان بسمان محمد سليمان171951031004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتمريم رياض عبد الغني شريف171942296107

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0تطبيقيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةكودار احمد شهاب علي331951070030

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0احيائيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينوسام محمد عبد هللا خلف171941003128

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناترؤى نعمت صفو احمد171942237066

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناترحمه فيصل عبد هللا فتحي171942277083

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينخالت خالد خالت حجي171951364015

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0احيائيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتبراء فائز سليم علي171942299024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنيناحمد رافع ابراهيم صالح171951008010

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناترنده ربيع عبد المحسن عبد العزيز171942286143

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينابراهيم محمد علي محمد171951116001

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتكوثر عبد الكريم محمد اسماعيل171952294069
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتمريم هيثم رشدي عبد الستار171942235144

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0احيائيذكردهوكثانوية فايدة المختلطة للنازحينابراهيم خالد طاهر عارف331941050002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتفجر عائد سليمان طلب171942273137

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0احيائيانثىنينوىثانوية عمر قابجي للبنينشذى نعمت يوسف محمود171942171009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0احيائيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتفرح لؤي موفق عبد هللا171942292064

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0احيائيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتمريم سعد صالح امين171942330115

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتدنيا بسام احمد عثمان171942315047

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0احيائيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتتماره بشار شكر محمود171942305029

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0احيائيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينزيد جالل اسماعيل احمد171941157019

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل444.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتهدى احمد ياسين عمر171942296129

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل444.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتسجى زياد علي عبد171942230082

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل445.0احيائيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتهاجر جمال مشرف محمد171942274134

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل445.0احيائيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتسفانا حسين علي جاسم171942238055

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى عبد الخالق محمد جاسم171941017287

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينمهند سعد هاني ابراهيم171941143108

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0احيائيانثىنينوىثانوية الباشا االهلية للبناتزينب فيصل احمد شيخو171942323012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتامنه محسن سامي محمود171942290032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0احيائيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعلي عبد الرزاق ياسين علي171941005078

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الريف المسائيةمحمد صباح عبد الواحد خلف181951337012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0احيائيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعبدالرحمن احمد معمر مجيد171941027058

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0احيائيانثىنينوىثانوية بعويزة للبناتغربت ياسين شريف حسين171942265018

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينطالب سيف الدين علي محمد171941364044

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0احيائيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتعال مسعد نذير حسن171942299061

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناترحمة عبد الكريم صالح حمادي171942280110

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتصفاء عبد الستار محمد عبد الرزاق171942286243

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0احيائيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتهدى فواز سالم محمد سليم171942262109

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتاسراء سعد ابراهيم وحيد171942231009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0احيائيذكراربيلثانوية النا االهلية المختلطةمحمد عبد الغفور محمد مصطفى311941063011

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتبسمة محمد محمود حسين171942296032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتسهام شكر محمود عبو171942280160

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل459.0احيائيذكرنينوىثانوية حكنة للبنيناحمد فخري عزو حسن171941109006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل471.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتساره رفعت رافع علي171942288194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0ادبيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينيحيى حازم محمد احمد171921223025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينايوب ابراهيم علي عبد الهادي231921008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتجواهر هاني حامد حسين171922290029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمحمد سرار محمد عمر171951017207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنيناحمد صباح جليل خليل141951013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينفارس يونس محمد ياسين171921351129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناترحمه يونس احمد امين171922230028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتانوار حسين ايوب عواد171952232011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0تطبيقيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينعمر احمد حميد حسين201951035009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0تطبيقيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينحمزة زياد مصطفى سليمان171951157005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينخالد حواس غدير ياسين171951143043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينعمر مروان أحمد محمود171951001068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينعبد هللا علي مهيدي صالح181921054017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0تطبيقيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتساره فواز يحيى داود171952262012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينعلي نزال عصمان طلب181951067021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحمد ابراهيم محمد شهاب171921005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتاسراء عقيل صبحي عبد العزيز171952285001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينسيف محمد صالح ادهم جاسم171951007047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0تطبيقيانثىاربيلثانوية شايسته للبناتآيات باسل صالح نوري311952039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعلي محمد نوري الفيصل171951024059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينيحيى قاسم يحيى ابراهيم171951027161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0ادبيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتسما نعمان محمد سعيد نعمان311922038023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنيناوس ابراهيم سعدون داؤد171951350042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتمريم محمد احمد عبد القادر171952330020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0تطبيقيذكرنينوىايمن- الخارجيون صالح زكي ادهيم محمد171951400012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0ادبيذكراربيلثانوية هلمات للبنينعبد الرحمن أحمد حميد ابراهيم311921006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0تطبيقيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينعبد الرحمن عبد القادر شيت عبد الباقي171951019042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية سما بسماية للبناتليلى حسين عباس حسين141952193004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقيذكركركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة ئه زي عبد العزيز احمد عزيز201951365002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتغفران احمد سعدي عزيز171952357020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينعمر علي صالح الياس171951350149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمشعان عطيه عليوي احمد171951015154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتنبأ وائل حسن يوسف331952040052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتزبيدة محمد غانم قاسم171952289028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعبدالرحمن عبدالستار خليل ابراهيم171951028073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتاسماء ابراهيم ظاهر حسون171952290008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينمحمد خضر الياس عبد هللا171951080065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينطه احمد جرجيس محمود171921084043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينخالد وليد خالد قاسم171951023065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتزينب زكي ثامر فتحي171942235082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الزاوية للبنينمحمد احمد محمد امحشول171951039058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينعبد هللا شامل عزيز محمد شيت171941008187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمحمد هذبان محمد علي حسين171951020103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0احيائيذكرنينوىثانوية السالمية للبنينسفيان عبد هللا سعيد محمد171941074008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتمنال عامر جار هللا يحيى171922237070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتساره عباس عبد الرزاق حسن171942262055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0تطبيقيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينأحمد زكريا يحيى محمد علي171951083001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0احيائيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتايمان عبد هللا عسكر سليمان171942249012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0احيائيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينزبير تحسين زبير عبدهللا171941064022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى احمد امجد محمد علي171941017277

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتهدى ثابت محمد هزاع171952314027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينعنتر حيدر علي حسن171941143078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0احيائيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتمريم بشار نجم عبد هللا171942302127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد الرحمن داؤد سليمان سلطان171941011134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعبد الرحمن نواف ابراهيم علي171951023101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى محمد انور شهاب171941017299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتنبأ مهند عزيز عبد القادر171952231073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0تطبيقيانثىاربيلثانوية سيوان للبناترسل محمد شاكر قاسم311952038009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0احيائيانثىاربيلثانوية شايسته للبناتاية عصام عبد القادر احمد311942039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينسالم محمد علي خلف171921143032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتفاطمه رضوان فتاح محمد171942231330

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينمعاذ هاشم حميد احمد171941351202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينمحمد حسن علي نمش171921045058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتبنان نعمت نجم الدين عبد هللا331952040014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتايه رضوان محمد علي سليمان171942286070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0احيائيذكرنينوىثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينسعيد هاني سعيد شابا171941228033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0احيائيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينايمن مروان محمد علي171941015041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0احيائيذكرنينوىثانوية المحلبية المسائية للبنينخالد محمد احمد طه171941365007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينالحكم يونس عبد هللا يونس171951116005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتمريم عبد الجبار الياس عباس171952296042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينإبراهيم عباس مهيدي صالح181921054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0احيائيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنيناسالم فارس عبد االله محمود171941016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0احيائيذكرنينوىثانوية ام الربيعين االهلية للبنينمحمود مالك محمود عبد الرحمن171941188019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتمريم محمد ابراهيم خليل171942237175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0ادبيانثىنينوىثانوية االخوة للبنينزينه فرحان شاهر علي171922224011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينحسان خالد خيري قاسم171951351029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المهندسين االهلية للبنينقصي عز العرب مصطفى احمد171951198018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتمالك عمر عزيز جرجيس171942231370

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتتبارك محمد خليل ابراهيم171922290027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتعائشة ثروي كورز بشر171942237149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينمحمد زياد طليع شيت171921143073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينتقي جمال بشير عبد الرحمن171951023045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينيوسف ليث شريف احمد171951023234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعبد الخالق عمار عبد الخالق شيت171921024032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينالحسين انمار احمد يحيى171921017011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمصطفى جمال يحيى سليمان171951028158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتزينب عزام خليل ابراهيم171942237104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتسمية محمد فتحي علي171922280031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتسرى سدير عبود احمد171942294175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0احيائيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتدالل ربيع محمد عزيز171942316024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0احيائيانثىدهوكللنازحين- ثانوية األخوة للبنات ايالف نجم طاهر ابا بكر331942043002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0احيائيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينسفيان سعد عبدالمجيد مصطفى171941026084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0ادبيذكرنينوىثانوية االخوة للبنينشاهين رشيد احمد عمر171921224004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينمصطفى وليد علي حسين171941011344

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةرضوان احمد عبد هللا محمد سعيد331941070030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتزينب سمير ذنون محمد171942273095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0احيائيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتمنار رياض احمد طه171942301120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0احيائيذكرنينوىاعدادية بحزاني للبنينمال هللا غني مال هللا سالم171941060070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى فارس حازم جاسم171941017295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0احيائيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينعبد الرحمن سعد صالح مصطفى171941157026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0احيائيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينجاسم محمد بالل محمد171941142012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0ادبيذكرنينوىثانوية اسكي موصل للبنيناحمد محمود مرعي ابراهيم171921038007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتنور عبد القادر رفيق محمد ابراهيم171952289065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0ادبيانثىاربيلثانوية شايسته للبناتمنى حسين عالوي خميس311922039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0احيائيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينمصطفى عمر محمود غزال171941024131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتميساء محمد نزار محمد رؤوف171942231385

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0ادبيذكرنينوىثانوية القيارة المسائية للبنينعبد الرحمن محمد سرحان خليفة171921366059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0احيائيانثىالسليمانيةثانوية التحرير النوذجية للبناتهدى عاصم شاكر محمود321942029084
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0احيائيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنيناحمد فارس ياسين طه171941015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةعبد الحكيم نمير زغلول يحيى331941070044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينيحيى طه ياسين طه171941011375

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةقاسم سيدو قاسم حسين331941070060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0ادبيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنينغازي ندى ليلي عنتر171921112034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينمحمد عادل شعبان محيميد171921009078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0احيائيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينعلي عبدالرزاق عبدالجواد وهاب171941059050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0احيائيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنيناحمد بشار عبد الوهاب احمد171941009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينانمار اديب ابراهيم صبري171941011057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0احيائيانثىنينوىثانوية الباشا االهلية للبناتأيه زياد احمد شيخو171942323002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتزهره جليل علي محمد171942252036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتدنيا نزار بشير طه171942231125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناترؤى محمد خليل محمود171942280103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينفالح محمد يونس محمود171951023154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعبد الحكيم لقمان جبار اسماعيل171921020042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0احيائيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينسيف سعدهللا محمد حسن171941025051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنيننوار احمد حسن احمد171951023221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0احيائيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتفاطمة مروان محي الدين يونس171942321066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعبد هللا غدير عماد الدين بشير171951023116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0احيائيذكراربيلثانوية فينك االهلية المختلطةعلي محمد محي الدين قاسم311941065066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0احيائيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينكرم عامر علي حسين171941025092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل532.0ادبيذكرنينوىثانوية البعاج المسائية للبنينمعتز عبد قاسم محمد171921360045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد الرحمن عمر محمد سعيد احمد171951011082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينفهد شهاب فتاح احمد171951144057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0تطبيقيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتهدى غانم محمود عبوش171952264024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتحنين عبد الوهاب ابراهيم مصطفى171952302010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0تطبيقيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتامنة مهند اسماعيل ذنون171952321002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الراية للبنيناحمد جاسم حسن جاسم171951025003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينعلي عبد االزل احمد حامد171951144048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0تطبيقيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتآمنة رائق توفيق نوري171952299001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينصالح علي مخلف عبد الرزاق171951003032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0تطبيقيذكردهوكثانوية فايدة المختلطة للنازحينوسيم سعيد شريف يوسف331951050024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتشهد عبد هللا سليمان محمود171952235037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينصفوان هاني حامد عطيه171951025052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينزيد صباح حسن عطية171951005034
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينعبد هللا فراس حازم احمد171951084018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتنور ناصر محمد ذاكر حسين171952296048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتمريم محسن علي حسين171952296043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتحنان احمد حسين عثمان171952296012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتهاجر عباس خليل ابراهيم171952283059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتطيبه محمد نجم عبد171952288057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينهمام شامل سالم شيت171951143133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناترغد احمد بالل ذنون171952277009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينابراهيم ليث عزالدين ايوب171951028005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنيناسامة خالد محمد سلطان171951026037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتعال سعد بالل ذنون171952294063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0تطبيقيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحينسجى محمد اسماعيل عبدو331952041012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتشيماء عزيز محمد احمد171952230014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتزينب غانم سعيد عبد الباقي171952290047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتمنار عالء احمد داود171952231071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0تطبيقيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتايه نشوان عز الدين فتحي171952262004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتعبير زيد خزعل احمد171952280032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينجاسم طه محمد احميدي171951350050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0احيائيانثىنينوىثانوية تل واعي للبنيناريج محمد حمد صالح171942034002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتانوار محمد احمد ابراهيم171942259011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0احيائيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنيناحمد محمد محمد سعيد عبد الفتاح171941157006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينمحمود منهل محمود جاسم171941008345

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتسجى محمود احمد محمد171952235033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0احيائيذكرنينوىثانوية بادوش للبنيناحميد سليمان حميد محمود171941170005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتزينب وسام خلف محمد171942242041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.2احيائيذكرنينوىثانوية االوائل االهلية للبنيناوس احمد فيصل سعيد171941186019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0احيائيذكرنينوىاعدادية عوينات للبنينايمن حاجم جاسم ابراهيم171941111003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتاالء رمزي محمود عمر171942230024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0احيائيانثىنينوىثانوية العباس والنجفية للبنينسفانة صابر محمود فتحي171942195009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينفتحي حسن صالح موسى171941143079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعبد الرحمن احمد محمود مصطفى171941080071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتغفران حسن عطيه حسو171942230108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتنبأ غسان عبد المالك علي171942294272

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتافراح محمد يونس ابراهيم حمزه171952230003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0احيائيذكردهوكللنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  فادي فالح حسن خلف331941008020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0احيائيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتحنين رياض محمد عبد171942299026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0احيائيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتنور احمد حميد مجيد171942279096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتصفا شامل حامد اسماعيل331942040117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0احيائيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناتزالل يونس حازم يونس171942254050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0احيائيانثىنينوىثانوية فايدة للبنينوفاء محمود احمد خلف171942098042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0احيائيانثىنينوىثانوية دار الشرقية االهلية للبناتامنة محمود سامي اسماعيل171942327014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتاالء محمد طه محمد171942288039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0احيائيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناترواء فارس صالح محمود171942305049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0احيائيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينكرم محمد فخري خضر171941015146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناترحمه هاشم احمد محمد171942273074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتامنة فاضل عباس محمد171942235019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتهديل مازن محمد يونس171942290323

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينمحمد حاتم احمد حامد حميد171941007197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتزبيدة نوار سالم قاسم171942294128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتسجى يحيى عاصي يونس171942290176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0احيائيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناتنور خليل ابراهيم حمادي171942254091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0احيائيذكرنينوىثانوية العراق األهلية للبنينعمر عبد علي إبراهيم171941013042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.5احيائيذكرنينوىثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينمؤمن محمد ميسر صالح171941222008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0احيائيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتمنار مهند ذنون حمدون171942279091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل649.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينسيف نصر محمد احمد171941028104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينبالل ضرغام زكي خليل171921027022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةيوسف صباح سعيد جاسم331921070051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنيناحمد بدر خليل بكر171921161002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0ادبيانثىنينوىثانوية المنار للبنينشيماء أمير جاسم محمد171922095006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينمرعي عادل عبد هللا احمد171921009084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0ادبيذكرنينوىثانوية ابو جربوعة المختلطةعادل عبد السالم احمد عبد الكريم171921196003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناحمد خلف سطام عيسى171921019009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناترحمه عادل توفيق احمد171922295015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0ادبيانثىنينوىثانوية فايدة للبنينحال حسين احمد علي171922098008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0ادبيانثىنينوىثانوية تل عدس للبنينآمنه عباس عبد القادر حسين171922096001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينحاتم محمد احمد صالح171921026042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنيناياد ابراهيم صفوك حسن171921026035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينقتيبة فتحي عبد الرحمن احمد171921027087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينحذيفه رضوان علي حسين171951007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0ادبيذكرنينوىثانوية تل عبطة للبنينخلف حسان دبوس دهام171821063020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0ادبيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتافكار محمد خلف سليمان171922298001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمد عامر ابراهيم معيوف171921028078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0احيائيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينخضر احمد صالح محمد181941054009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتحوراء مسلم خضر عباس171942288090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0احيائيانثىنينوىثانوية االخوة للبنينامينه عماد حسن حسين171942224003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل631.0احيائيانثىنينوىثانوية الموالي للبنينرحاب سعد محمود محمدعلي171942055007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0ادبيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتاسماء عبد هللا مطر سلطان171922264004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0ادبيانثىنينوىايسر- الخارجيات هدى شهاب احمد محمد171922403132

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ادبيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتعفاف عبد هللا احمد خضر171922357033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ادبيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتاستبرق مروان أحمد داؤد171922279005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ادبيانثىنينوىثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينحال صدام حسين شهاب171922053003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتاية سالم حامد يونس171922274013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتزينب محمد ابراهيم عبد171922289035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0ادبيانثىنينوىثانوية تلول ناصر للبنينشجن عبد هللا علي جديع171922036003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتشهد نعمان بشير سعدي171922288059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناترونق احمد عزيز حسن171922315036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتايناس غانم ياسين يونس171922283016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتامنه حسين علي حسن171922315004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتارجان معاذ عبد الرحمن شالش171922251002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ادبيانثىنينوىاعدادية سومر للبناترحمه علي كريم احمد171922314022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ادبيانثىدهوكثانوية قادية المختلطة للنازحينكلستان الياس قاسم يوسف331922060010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتشهد محمود احمد حمودي171922284016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0ادبيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتصفا محمد علي حسين171922264019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0ادبيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتبراء ماهر عبد الهادي اسماعيل171922273009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0ادبيانثىنينوىثانوية المأمون للبناترحاب ميسر سعيد صالح171922317017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتزينب عدنان امجد صالح171922288049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتمائده احمد سطام هلوش171922289061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتسعاد فارس مغير ساير171952267018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0تطبيقيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتدعاء لقمان هدايت محمد امين201952135011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ادبيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتعبير محمود محمد طاهر محمد سعيد171922279020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتفاطمة سالم رمضان فتاح331952040042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ادبيانثىكركوكالخارجياتخلود جاسم زيدان حسين201922401013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ادبيانثىنينوىثانوية زمار للبناتفاطمة ابراهيم علي حسن171922259010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتهاله اياد شهاب احمد171952285053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتزهراء عدنان مطر شهاب201952117011
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتمريم ادريس اسماعيل احمد171952297009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ادبيانثىنينوىثانوية االخوة للبنينهوازن سعدون عبد الرحمن مرعي171922224019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتآمنه يونس علي عبيد171922230001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتمريم محمد حازم محمود171922280045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ادبيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتسجى ضياء فضيل يونس171922277023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناترحمه سالم نزال محمود171922295014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتفاطمه نوفل عبد هللا جاسم171952315043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناترنا صالح الدين حسين عبد هللا171922267026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتزهراء سيف الدين عبد الجبار عبد القادر171922289030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتامنه محمود جاسم محمد171952296009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتاحالم أحمد ابراهيم صالح171922280005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ادبيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتنجالء خالد رمضان عبد171922317042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتغفران أكرم محمود سعيد171952294065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتمريم حسن علي الياس171922238027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0ادبيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتفاطمة حسين محسن حسين171922273042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0تطبيقيانثىاربيلثانوية فينك االهلية المختلطةاهله عبد الهادي حسن مجيد311952065001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ادبيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةوسن محمود سليمان محمود331922070023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ادبيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتآيه عباس محسن ولي171922249003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ادبيانثىنينوىثانوية دار العلوم للبناتشيماء ابراهيم خليف حربي171922234019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ادبيانثىنينوىثانوية الموالي للبنينرواء احمد محمد علي171922055002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0تطبيقيانثىنينوىثانوية اركبة غربي للبنينأحالم سعود وادي عبد هللا171952166001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتنورا احمد ابراهيم حسام الدين171952285051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناترسل اياد غني عبد العزيز171952315018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناترفيف احمد خليل محمد171952297001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناترويده صبيح عبد هللا حمد171952235024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتغفران وليد نجم عبد171952273036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتاروى موفق محمود اسماعيل171952286001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتطيبة مظهر غانم غائب171952298026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0تطبيقيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتساره رضوان موفق عبد القادر171952292018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتصابرين عبد الستار جاجان خورشيد171922230046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتهدى وعد نايف احمد171952330024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتندى عبد الكريم محمد عبد هللا171952290086

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتبشائر جاسم محمود عبد هللا171952289018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتشهد غسان محمد صبحي يحيى171952301046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتامنه ضياء فتحي خلف171922315006
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتسرى مروان حميد مجيد171952285029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتايمان عبد الحق محمد سلو171952288019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0تطبيقيانثىنينوىثانوية االوائل االهلية للبناتساره زكي تركي صالح171952268005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0ادبيانثىنينوىثانوية زمار للبناترحاب خلف علي محمود171922259006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0تطبيقيانثىنينوىثانوية بعويزة للبناتشهد عمار مرعي حسن171952265005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتمريم طالل غانم عبد171952235043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتاية عبد المجيد حميد مجيد171952283009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0ادبيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتتبارك محمد نور الدين يونس171922297017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0تطبيقيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتانوار كريم عباس رحماني171952264007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتزينب رمضان عبو مطرود171952289033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0تطبيقيانثىنينوىثانوية وانه للبناترشيده صالح خليل ابراهيم171952278001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الشرقاط المسائيةامل علي صبحي حسين181922339001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء حيدر نعيم جياد251942084389

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0ادبيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتاية عبد اللطيف محمد جاسم171922281005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0احيائيانثىنينوىثانوية قره قوينلي للبناتنجالء سعد محمد جفال171942308047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الحود فوقاني للبنينهيفاء احمد سالم فرج171952041023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0احيائيانثىنينوىثانوية قز فخرة للبنينضحى جاسم حسن جمعة171942175009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الزاوية للبناترحمة محمد خليف حميد171952240004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتغفران مشعان يونس خضير171952232043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المكوك للبنيناسراء محمد عطية شريدة171952051001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتإشراق فاضل عباس سلمان171942230003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتسارة محمد فرج درويش171952290051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترشا صائب صابر نوري171942290114

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0تطبيقيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةحوراء عصمت صديق خليل331952070002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية عتبة بن غزوان للبناترانيا عبد الشافي محارب جار هللا101942106012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتمنال خلف صالح عليوي171952230022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتاسراء مهند طالل محمد171942273024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الخضرانية للبناتمروه خلف عبدهللا ساير181942218023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0احيائيانثىاربيلثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتزهر مناف تحسين علي311942030009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0احيائيانثىاربيلثانوية برزاني المسائية المختلطةليلى عبد االله محمد علي حسن311942070022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتهديل صالح علي صالح171942231437

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتهبة مثنى سالم جارو171952314026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىثانوية قره قوينلي للبناتآمنه سعد محمد جفال171942308007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتايه حامد محمود احمد171942314025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتايمان محمد عويد سلطان171942267035
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتعبير هاني تحسين احمد171942264045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناترشا حمد حسين زيدان171942289056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىثانوية سودة بنت زمعة للبناتعذراء يونس علي عسكر171942319045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتنارا شهاب احمد علي171942252091

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0احيائيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتامينه محمد باقر ذنون171942249009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0احيائيانثىنينوىثانوية قز فخرة للبنينزينب محمود سلطان عباس171942175007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0احيائيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتزينب مثنى خالد طه171942316047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0احيائيانثىنينوىثانوية التميز االهلية للبناتزينب حسين علي عزيز171942329035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0احيائيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتزهراء ثائر احمد جاسم171942238046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتدالل عبد هللا محمد يونس عبد هللا171942288099

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتاالء عاصم سعيد حسن171942288038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0احيائيانثىاربيلثانوية النصر النموذجية للبناتسنور مجدي جميل علي311942047124

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتامنة اسماعيل ابرهيم شكر171952237010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتشهد زياد قاسم يحيى171952296027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتشهد شامل يحيى احمد171952288053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىثانوية قز فخرة للبنينايمان صالح عبد هللا سليمان171942175003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىثانوية منارة شبك للبناترحمه خيري ابراهيم جميل171942272011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتنسرين محمود محمد علي171942231399

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتضحى عقيل نذير بشير171952249017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتمروه ثائر حسن محمد علي171942290252

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتنرجس بسام رمضان بلو171942277173

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىثانوية الخضراء للبناتمالك مد هللا كردي ضبعان171942310035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىدهوكثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينبفرين عبد الرحمن احمد يونس331942058004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتهبه معن احمد محمد171942281173

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتهاجر هاني سالم احمد171942315133

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتريتا طالل عبدهللا خضر171942248018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0تطبيقيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناتهند امين شريف حمكان171952300026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتوفاء علي عبد هللا عباس171942242099

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناترحمة علي ذنون يونس171942267054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0احيائيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتاسراء حازم عمر احمد171942274002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتهبه يحيى خليل سليمان171922283073

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتمنار سليمان داؤد علي171922238030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0احيائيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتهيفاء احمد عبد هللا سليمان171942314106

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتدالل سعد محمد شكر171942283041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتتبارك عقيل دحام ناصر171942230044

739 من 122صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتاالء ثامر فضيل حمش171952301005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتفاطمه خليل محمود علي171952230018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتنور رائد حازم قاسم171942237197

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتأسماء محمد مطر محمد171942290002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتمها اكرم محمدعلي عبدهللا171942251176

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينلبنى حازم محمد نوري الياس171952352017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0احيائيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتاريج حسن علي عبوش171942305004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0احيائيانثىاربيلثانوية المحبة للبناتدعاء عدنان عزيز مصطفى311942045015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتشهد سعد محمد سعيد اسماعيل171942267079

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتنبأ أنس محمد صالح171942294270

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتشهد احمد حسين علي171952235036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتسارة اسماعيل احمد عويد171942238051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتهبه محمد امين خضير حمود171942296127

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناترانيا عبد هللا علي سالم171942231139

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيانثىنينوىثانوية العباس والنجفية للبنينريم غانم حسن عباوي171942195007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتهاجر قيصر انور حسين171942279103

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيانثىبابلثانوية زهرة الفرات للبناتعذراء علي حسين محمد231942146015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0احيائيانثىدهوكثانوية زاخو المختلطة للنازحينأفين مرعي حسن صالح331942062003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتعذراء عبد السالم علي يوسف171942237153

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتدالل احمد حسن محمد171942277071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتنرجس محمد حازم محمود171942251181

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتبدور فهد احمد عبود171942251044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0احيائيانثىاربيلثانوية فينك االهلية المختلطةنور هاني هاشم طه311942065077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتزينب غزوان كبالن يونس171942237105

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتفادية عبد هللا احمد شاهر171942230113

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتمنى احمد رضا عبد هللا171942248052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0احيائيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتهدى سالم محمد صالح حسين171942279110

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0احيائيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتآمنه عمار غانم شاكر171942297003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتزبيدة هزاع عبد القادر محمود171942296061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0احيائيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتغفران نشوان عبد المجيد عبد الحكيم171942262077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناترؤى فارس خليل عثمان171942288107

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0ادبيانثىاربيلثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاالء ناظر زبن مصلح311922030003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتنسرين جاسم محمد يونس171942273161

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتريام ذنون يونس احمد171942242035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتزهراء أدريس نجم علي171922280025
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0احيائيانثىنينوىثانوية دار العلوم للبناتساره ريان خضير صالح171942234020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتحنان فتحي محمود عواد171942290074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناترحمه بشار ابراهيم سعيد171942294103

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتشهد صالح الدين محمود محمد171942231270

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتهبه بسام احمد عزيز171942267133

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0احيائيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتبراء مروان عدنان محمود171942281043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتيسرى خليل حسن زينل171942252108

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتيمامه احمد هاشم اسماعيل171942288359

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتاية علي صالح خضر171942231056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0احيائيانثىنينوىثانوية اركبة غربي للبنيندنيا صالح فتحي عطا هللا171942166015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتامنه فارس زكي قاسم171942288045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0ادبيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتمالك عطا هللا فتحي عبد الرحمن171922296031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناترنا سالم محمود عبيد171942283057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتانفال احمد ضاحي يحيى171942230028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتقمر عبد الحافظ مجيد صالح171942231341

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتمآب سعد زغلول جميل171942296102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0احيائيانثىاربيلثانوية سابات للبناتمريم يونس حسين حسن311942034013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0احيائيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناتدالل عمار هشام عبد القادر171942300037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0احيائيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتفاطمة نجم عبد هللا اسماعيل171942249068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتاماني يونس طه جزاع171942259008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتوفاء محمد علوان سلطان171942289204

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0احيائيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتختام وعد صالح جاسم171942238036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0احيائيانثىنينوىثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاريج احمد حسين علي171942327009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0احيائيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتزينب ماهر عبد الحق رمضان171942302084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0احيائيانثىاربيلاعدادية الفتوة المختلطةمها عامر ياسين علوش311942001018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتنور محمد حميد مجيد171942283126

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0احيائيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتصبا احمد مصطفى علي171942295049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتتماره عماد محمد مصطفى171942286089

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتمريم وعد هللا ذنون عبد الرحمن171942237177

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتبتول محمد يونس حسن حسين171942261027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتعبير محمد بشار احمد171942291108

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتهبه محمد سالم سعيد171952285054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتفاطمة ياسين محمد علي171942259064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتعائشه محمد عبد شاكر171952296034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0احيائيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنيناالء عبدالكريم صبحي عبدهللا171942046005
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتريم حامد جاسم حمدي171942317046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتشكرية محمد غانم خطاب171942251118

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتافراح محمود عبد علي171942232040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الحورية المسائيةسالي يوسف حميد عبد181942340013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0احيائيانثىنينوىثانوية الزاوية للبناتايمان محمد حسن سلطان171942240006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0احيائيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناترحمه راسم محمد رجب171942249032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتاية يونس بكتش سليمان171942291025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0احيائيانثىنينوىثانوية القوارير للبناتضحى تقي الدين اسماعيل حسن171942304030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتاسراء فاضل عبيد ضحوي171952289002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0احيائيانثىالسليمانيةثانوية الحرية للبناتفاتن عباس جميل عبد الكريم321942028013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتغفران علي محمد محيميد171942235126

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتبثينه نكتل حامد عبو171942288068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0احيائيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتايمان زيدان خلف احمد171942281037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتسارة احمد حمزه خلف171942277107

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0احيائيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتنور نجم عبد هللا محمد171942285202

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتاآلء يحيى عبد الحميد يحيى171942296016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتنافلة فيصل محمد علي171942259073

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0احيائيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتايمان رمضان الياس خضير171942301026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0احيائيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتغفران عبد الحميد حسين احمد171942292060

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينعلي محمد زايد عكيل171921182019

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينزياد فتحي عبد الرزاق خضر171921182005

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمحمد نشوان عبد الرزاق علي171921017087

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترسل ابراهيم شكر محمود171922290042

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىثانوية فايدة للبنينعمران حميد ذنون عمر171921098014

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىثانوية فايدة للبنينعلي دريد علي جميل171921098012

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينمحمود منفي خلف كاطع171921064050

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعلي االسود محسن حميد171921028052

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيانثىنينوىثانوية االخوة للبنيناسماء محمد ابراهيم الياس171922224001

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينيوسف وعد هللا راسم عبد هللا171921012116

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناترنا هيثم ذنون احمد171922281009

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكركركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة داود جمعه احمد درويش فرج201921364007

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينايهاب ليث غانم غائب171921351037

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتحنان احمد قدري خليل331922040014

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتلينا علي حسو حجي171922244027

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناسعد محسن اسعد محمد171921012022
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كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعمر صدام محمد احمد171921009062

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيذكرنينوىايسر- الخارجيون محمود فرحان موسى يوسف171921402067

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمؤمن بشار عصمت عبد الجبار171921020077

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناحمد رعد وعد هللا حسن171921351012

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعبد الرحمن عبد هللا صالح عبد هللا171921027050

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتمروه بشار ايوب ابراهيم171922237063

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينايمن هيثم سعدون يونس171921143021

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينمؤمن نوفل نافع حسن171921142053

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتاسراء هاني حازم علي171922289002

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتعائشة وليد اسماعيل عثمان171922284017

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتمها اياد يونس محمد171922317039

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينمحمد عبد الباسط احمد عبد هللا171921005054

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىثانوية المحلبية للبنينعبد الواحد محمود ياسين خلف171921056009

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينريان احمد عيسى ياسين171921116007

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيانثىنينوىثانوية المنار للبنيننسمة عزيز أحمد عبد القادر171922095008

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتدالل حسن علي عباس331922040019

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينمثنى خلف حمد نجم171921046013

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ادبيذكرنينوىثانوية فايدة للبنينيحيى لقمان سليمان احمد171921098024

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينيوسف بشار صالح يحيى171921351181

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتآيه حميد عبد العزيز مجيد101922110002

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينبراق اياد ابراهيم مصطفى171921015018

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتزهراء عبد الجبار غصوب فتحي171922267028

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ادبيذكرنينوىاعدادية الجزيرة للبنينكمال غائب مصطفى حسن171921121011

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينعبد هللا صالح احمد خضر171921045022

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتريم خليل ابراهيم عبد هللا171922231042

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتمرام رضوان عبد الخالق ذنون171922274056

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتخديجه محمد محمود غزال171922251024

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيانثىنينوىثانوية فايدة للبنينآمنة صالح فتحي صالح171922098001

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتسرى طه احمد احمد طه171922231052

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيذكرنينوىثانوية منارة شبك للبنينعلي حسين رشيد احمد171921068014

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيذكرنينوىثانوية اسكي موصل للبنيناحمد عبد هللا صلبي خليل171921038004

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ادبيذكرنينوىثانوية بثر الحلو للبنينراشد محسن ذياب شهاب171921209005

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنينزامل منيف عطية غذيان171921112013

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيانثىكركوكثانوية التون صو للبناتاسراء سامي حسين علي201922143003

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعلي قتيبه مصباح قادر171921027068

739 من 126صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمصطفى زهير خضر عبد171921027112

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتهديل محمد عبد الغني يونس171922230068

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينرفد مازن قاسم يحيى171921223007

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتزينب حازم يونس ابراهيم171922251041

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمحمد رعد خليل يونس171921016081

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنيناحمد ذنون محمد ذنون171921015006

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتريم فواز عبد الوهاب جاسم171922357022

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتصفا خلف عاكوب عبد هللا171922267040

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيذكردهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحيننجمان حسين الياس ابراهيم331921052023

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتزينب مخلف امديد محمد171822242021

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيانثىنينوىثانوية شهدة بنت االبري للبناترفل فارس عبد الكريم حسن171922293019

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينمصطفى طلب سامي محمود171921009088

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيذكرنينوىثانوية التوفيق للبنينمحمود خميس احمد ياسين171921208009

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيذكرنينوىثانوية وردك للبنينايمن حازم حمو محمد171921073002

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينامير عبد الوهاب حميد هزاع171921351030

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناترحمة حسين محمد حسن171922238008

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ادبيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينجعفر عبد الجبار احمد عبد الجبار171921223006

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينزيد مصطفى حازم ابراهيم171921012035

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ادبيذكردهوكثانوية قادية المختلطة للنازحينسعيد خديده خدر كجو331921060004

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينحسن محمد عبد الكريم حسن171921026048

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعبد هللا شامل اديب محمود171921020049

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمصطفى عادل عبد علي171921015112

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ادبيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنينابراهيم أمير عزيز صابر171921067001

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ادبيذكردهوكاعدادية ايسيان المختلطة للنازحينوليد خالد بشار نعمان331921064014

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمحمد سعيد امجد حميد علي171921015085

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ادبيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتمنار راكان حجي خدر171922244029

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ادبيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحينمي عاصم عبد الرحمن حمادي331922041021

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ادبيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينحكم زياد جمال خضر171921059008

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينمروان عبد الباسط علي محمد171921001073

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ادبيذكرنينوىاعدادية البرغلية للبنينسعدون سعد عبد هللا محمد171921114013

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينهمام محمد علي حيدر حمزة171921026174

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ادبيذكرنينوىثانوية بثر الحلو للبنينفواز حميدي ساعد عبد171921209018

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0ادبيذكرنينوىثانوية البعاج المسائية للبنينعبد الرحمن هاشم سليمان علي171921360028

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0ادبيذكرنينوىاعدادية السيد حمد للبنينعبد هللا صدام عبد هللا فرج171821075026

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0ادبيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينمحمود شاكر محمود اسود171921223021
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كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنيناحمد ابراهيم محمود عيسى171921018006

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينمحمد شعيب احمد قاسم171921045064

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ادبيانثىدهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينوفاء فيصل الياس خلف331922052018

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينمحمد سعد رمضان حماد171921001060

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحود للبنينعمار صالح عسكر ثالب171921040017

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمصطفى نافع عبد سلطان171921012103

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحينهديل صالح خليل مصطفى331922041025

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيذكردهوكثانوية قادية المختلطة للنازحينوسام كلش حسين بشار331921060008

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيذكراربيلاعدادية الهويرة المختلطةحسام احمد عبد هللا جاسم311921002010

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيذكرنينوىثانوية وانة للبنينعمار محمد محمود عبد هللا171821093008

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتهاجر مظفر سعد هللا حمدون171922231077

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمحمد اسامة احمد مصطفى171921027097

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينحسين فارس عادل يونس171921027029

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتساره جواد فاضل جواد171922251044

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينابراهيم شامل محمد نذير محمد171921017001

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينفالح حسن حسين حسن171921178023

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ادبيذكردهوكثانوية فايدة المختلطة للنازحينعدنان كمال احمد سرحان331921050010

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينسفيان جاسم محمد حسن171921027041

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمؤمن صهيب حازم عزيز171921020080

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ادبيذكرنينوىثانوية بثر الحلو للبنينصباح علي صالح حسين171921209010

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينيوسف سالم احمد عبو171921080117

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ادبيانثىاربيلثانوية االنبار النموذجية للبناتأسالم اياد محمد كرحوت311922058001

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0ادبيذكرنينوىثانوية بادوش للبنينهاشم احمد طه الياس171921170014

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعمر وسيم خير الدين بدر171921017069

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0ادبيذكرنينوىايمن- الخارجيون محمود حازم محمد احمد171921400099

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينانور محمد نوري سعيد ياسين171921144019

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتفاطمة سبهان مال هللا عبد هللا171922237058

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمصطفى عامر عادل صالح171921027116

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينعلي سعيد حمادي عبد هللا171921016057

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناترحمة حسن عيدان خويط171922280020

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ادبيذكردهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينهادي صبري حسن سرحان331921052024

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ادبيذكرنينوىثانوية المحلبية المسائية للبنينياسر صطام خلف محيميد171921365017

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ادبيانثىنينوىثانوية مخمور للبنيناالء محمد عمر عالوي171922099001

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةريان محمود صالح علي331921070006

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0ادبيذكرنينوىايمن- الخارجيون احمد جاسم محمد حسن171921400007
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كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0ادبيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنينفهد فاضل سابح مجول171921112039

كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتفاطمه رعد علي يونس171922267051

كلية اآلداب/جامعة الموصل445.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتصفا معن عبد هللا حسن171922283050

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0ادبيذكرنينوىثانوية اجحلة للبنينحسن داود علي خلف171921043005

كلية اآلداب/جامعة الموصل449.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينفاروق اسماعيل يونس اسماعيل171921012063

كلية اآلداب/جامعة الموصل451.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتهبة صوباي محمد طاهر محمد171922289071

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينبالل منذر عبد المنعم محمد171951017053

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0تطبيقيذكرنينوىايسر- الخارجيون منهل احمد خلف ناصر171951402036

كلية اآلداب/جامعة الموصل460.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينخطاب عمر فاضل محمود171951021027

كلية اآلداب/جامعة الموصل460.0تطبيقيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتمرح جمال عبد القادر محمد171952321016

كلية اآلداب/جامعة الموصل461.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينابراهيم نمير وزير سلطان171951017009

كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتامنة هاشم سعيد حسن171922274009

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0ادبيانثىنينوىاعدادية عين سفني للبناتاسراء ايوب مصطفى ابراهيم171922258004

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتايالف عبد هللا حسن محمد171922238003

كلية اآلداب/جامعة الموصل473.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتشكران فواز غانم احمد171952285031

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0ادبيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين امير عمر قاسم رشو331921001009

كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتصفا محمد برهان محمد171922285052

كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتبلقيس سالم حسين محمود331952040013

كلية اآلداب/جامعة الموصل478.0تطبيقيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتمالك عبد القادر سالم احمد171952262015

كلية اآلداب/جامعة الموصل478.0ادبيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنيناحمد فارس عبد الستار حسين171921008005

كلية اآلداب/جامعة الموصل485.0ادبيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنيناحمد حمدان هايس دهام171921112002

كلية اآلداب/جامعة الموصل487.5احيائيذكرنينوىثانوية المتميزين االولى للبنينعبد الملك خالد نعمة هللا فتحي171941022093

كلية اآلداب/جامعة الموصل489.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتوداد ممتاز ادم سمعان171942247066

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0احيائيذكردهوكللنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  عمر وعد هللا قرياقوس يوسف331941008019

كلية اآلداب/جامعة الموصل499.0احيائيانثىدهوكثانوية نينوى الثانية للبناتشهد اشرف محمد نهاد طلعت331942038014

كلية اآلداب/جامعة الموصل501.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتصفا يعرب حسين علي171942237142

كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتبسمه راشد محمد امين شهاب171952231015

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0احيائيذكرنينوىثانوية االوائل االهلية للبنينايهاب سالم محمد صالح171941186022

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناترانية فارس عزيز مصطفى171942289044

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0احيائيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمحمد يمان وجيه محمد سعيد171941016082

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتزينب سالم عبد هللا يونس171942237102

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينباسم احمد فتحي حسين171941011067

كلية اآلداب/جامعة الموصل512.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتتقوى ليث وعد هللا عبد هللا171942273047

كلية اآلداب/جامعة الموصل513.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينامير احمد فتحي حسين171941011055

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناحمد محمد تقي احمد عبد هللا171941351028
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كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0احيائيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتامنه موفق يونس قاسم171942316008

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.3احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعادل اياد عز الدين سعيد171941011126

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتشيماء جياد فاضل فرحان171942290190

كلية اآلداب/جامعة الموصل526.0احيائيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتآيه محمد علي معجن طاهر171942302016

كلية اآلداب/جامعة الموصل538.0احيائيانثىاربيلثانوية المحبة للبناتنازدار جميل ابراهيم محمد311942045027

كلية اآلداب/جامعة الموصل574.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتسوسن عدنان هاشم محمود171942280161

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ادبيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتشهباء محمد حسن محمد علي171922281016

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل450.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا قتيبة ابراهيم علي171951017141

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل451.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تل واعي للبنينعبدالصمد احمد محمود محمد171951034004

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينحارث عمر محمد سعيد محمد171941028054

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0احيائيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتسجى باسل غانم حمدون171942302094

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0احيائيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينعمر مهدي صالح محمد171941003087

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينلورنس فارس خضير غضبان171921001051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينجراح صامد زبيد شريف171921020019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتهدى حسين سالم ناصر171922274074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينعبد الغني عواد ابراهيم احمد171921084050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينمصطفى محمود غازي حمو171921142079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينسيف داؤد سليمان حسن171921009037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتنواره ايوب احمد طه171922230059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ادبيانثىنينوىاعدادية عين سفني للبناتايمان احمد رشيد عبد الرحمن171922258005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينسالم خلف حميد ياسين171921104003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينفواز زياد بكر فتحي171921001048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناترنا كريم احمد علي171922285025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ادبيذكربابلثانوية الحيدري المختلطةمحمود عبد هللا زعال محمود231921213016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ادبيذكرنينوىاعدادية عين سفني للبنينديار محمد سعيد محمد حسين171921101001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعبد المجيد خالد سليمان حسين171921009052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناركان صدام فتحي عبد هللا171921019017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىثانوية أبو وني للبنينهاني خضر إبراهيم هزاع171921220011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينغزوان مزهر نجم عبد هللا171921350179

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىثانوية تل عبطة للبنينمدلول خزيم عيفان منصور171921063023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينسيف علي حماد علي171921005027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينحسين عواد عبد هللا إسماعيل171921350060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ادبيانثىاربيلثانوية الكوير المختلطةسميرة خطاب عمر بلو311922066004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينمحمد احمد جاسم محمد171921009070

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينحذيفة رياض سالم عبد هللا171921028023
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0ادبيذكرنينوىثانوية مخيم الجدعة للنازحينحسن خلف حسن محمد171921206011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنيناورنس طالب عواد رداد171921045005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0ادبيذكراربيلاعدادية االمين للبنينغازي فواز مشعان كسار311921009041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينخالد يونس عبد الوهاب حسن171921026056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينحامد حميد نهير عرنوس171921025051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتآمنه طه ياسين سليمان171922267007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0ادبيذكرنينوىثانوية تلول ناصر للبنينحمزة احمد زيدان خلف171921036003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينيوسف صفوان محمود فتحي171921144126

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينحكم فائز  حمد هللا علي171921018041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتهديل عامر ابراهيم تائه331922040065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينايمن سعد طه حسن171921018022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينعبد العزيز بالسم عبد الرحمن مصطفى171921144049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينعمر باسل حازم نجم171921161045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحمد وسام سعد هللا محمد171921020010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتبراء قصي احمد حمدي171922230015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتبراء جاسم محمد محمد علي171922301018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ادبيذكرنينوىاعدادية تلعفر للبنينغالب عماد عبد القادر يونس171921118013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةمحمد مردان محمد صالح331921070039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينسعد هللا محمد سعد هللا عباس171921009034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينحسين علي حسين قاسم171921142024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ادبيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينحارث بسام سرحان محمود171921008009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتزينب وليد احمد عويد171922238012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنيناحمد علي اكبر اسماعيل مصطفى271921044005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0ادبيذكراربيلثانوية ذو الفقار للبنينمحمد قدير طابور قدير311921017021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتمريم اشرف شاكر عزيز171922301066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0ادبيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينجاسم حمود احمد جمعة171921116005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحود للبنيناحمد عباس عسكر محمد171921040003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ادبيانثىنينوىثانوية االخوة للبنينحنين كمال ولي احمد171922224005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ادبيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينمحمد يحيى قاسم جاسم171921064049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ادبيذكراربيلاعدادية الفتوة المختلطةاحمد يحيى عبد هللا حمادي311921001006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحمد رامي رياض محمد شيت171921012008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناترغد نزار عبد الغني مهدي171952296014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتأيه سامي شفيق حسين171922274014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمحمد عبد السالم عزيز قاسم171921350220

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0ادبيانثىنينوىثانوية المنار المسائية للبنينريمان خدر رشيد خضر171922364003
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنيناحمد وعد بجودي عالوي171921045002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتآيه عبد الرزاق محمد صالح اسماعيل171952296003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمصطفى رامي رياض محمد شيت171921012097

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتحال كرم عبد المنعم حسين171952294022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0ادبيذكرنينوىايسر- الخارجيون ايمن ماجد علي حسن171921402012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ادبيذكرنينوىثانوية حمام العليل للبنينعادل ضرغام ارميزان مليحان171921032016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينريان سلطان محمد شهاب171921018047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينمحمد احمد خالد اخليف171951116017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينإبراهيم عبد الرحمن عطية احمد171921026003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتصابرين شيت فتحي نزال171952231053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المهندسين االهلية للبنينحسين محمد جمال جميل171951198008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمحمد بشار محمد فاضل مصطفى171921015081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتمها عمار محمود حمود171952330021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الباشا االهلية للبناتعائشة زياد صابر فتحي171952323009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0تطبيقيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناترفل محمد خليل سلطان171952300008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينمحمد جاسم محمد فياض171951161054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0تطبيقيذكرنينوىثانوية اشويرات للبنينسعد عبدالستار محمد سالم171951037007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعثمان حسن عبد هللا عبوش171951005067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتاية عزمي عباس يونس201952139013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ادبيذكرنينوىثانوية شمر عجيل للبنينعلي محمد لزام عبود171921113017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ادبيذكرنينوىاعدادية البرغلية للبنينفرحان جمعه خلف علي171921114034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ادبيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينعبد الرحمن احمد عبد هللا حسين171921003026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ادبيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتاصيل شامل يونس عمر171922232002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتفاطمه مازن هاشم بشير171922290081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتضحى ريان رفعت حمد171952296032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0ادبيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتآالء عامر محمد احمد171922302001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0تطبيقيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحينفاطمه كاظم جواد خضر331952041015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتآمنة احسان خليل حمودي171952285004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتمريم مروان عبد الكريم اسماعيل171922231069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0ادبيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتايه صالح بالل محمد صالح171922302012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحمد قاسم مجيد محمد171951011018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنيناحمد فارس ابراهيم عباس171921027008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0ادبيذكراربيلثانوية هولير زانستي للبنينمحمد جمال سلمان داود311921019009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناترغد فتحي يونس صالح171952305012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0ادبيانثىنينوىاعدادية عين سفني للبناتجيالن اسماعيل احمد مصطفى171922258008
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتنور جالل عبد الغفور رستم171922230060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتمنار عبد الستار جبار احمد171922301072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنيناحمد صباح يونس ياسين171921080004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينفرج راشد صالح عباس171921026111

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينعبد الباسط يونس محمود احمد171921084047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0ادبيذكرنينوىثانوية أبو وني للبنينغانم محمد جاسم إبراهيم171921220008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0احيائيانثىنينوىثانوية الباشا االهلية للبناتحنان محمد مال خليل محمد171942323005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتاالء ارشد ذنون حمودي171942298006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينيونس عوني ياسين حلبوص171921025173

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0احيائيانثىنينوىاعدادية العراق المختلطةتركو حجي عيسو خلف171942149004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناحمد رائد عبد الكريم يحيى171941351012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعبد هللا سوري محمد احمد171921080059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0احيائيانثىكركوكثانوية فلسطين للنازحاتبسمة عبد الكريم حمزه حسن201942164003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتنور يونس طه احمد171942237205

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناترانيا سمير حبيب متي171942247019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الموالي للبنينمثنى محمد جاسم محمد171951055013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0احيائيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتساندي سيروان الياس جروت171942244037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0احيائيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينهيثم عبد السالم محمد سلطان171941084096

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0احيائيانثىنينوىايسر- الخارجيات عبير عبدهللا خضر عباس171942403029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0ادبيذكراربيلثانوية هولير زانستي للبنينعبد الرحمن تركي فهد حسين311921019004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتانعام اكرم بشير سليمان171942237021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتدالل محمد اسماعيل عبد هللا171942288101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0احيائيذكرنينوىثانوية ابو جربوعة المختلطةيونس غانم خليل قمبر171941196018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتدعاء فارس محمد حسين171942267047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينمحمد أحمد محمد حسن171951001077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0احيائيانثىنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبناتوسن طه عزيز احمد171942266058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتنور ياسر عبد القادر سلطان171942231419

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0احيائيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتبسمة وليد خالد نجم171942262029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0احيائيذكرنينوىايسر- الخارجيون محمود الياس احمد خضر171941402033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينبدر منيف عواد متعب171941011068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعمران حسين علي امين171941017201

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتهيام شامل مصطفى محمد171942289201

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتبشرى حمود عبدهللا حسين171942259019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0احيائيذكردهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينحمزه حسن علي عفدو331941052010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0احيائيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمهند احمد حامد يوسف171941012096
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0ادبيذكرنينوىثانوية ابي ماريا للبنينطه ابراهيم ياسين محمد171921117006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0احيائيانثىكركوكاعدادية خديجة الكبرى للبناتنادية عدنان ابراهيم عباس201942144055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0ادبيذكرنينوىثانوية وانة للبنينمهند احمد محمد علي171921093028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0احيائيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينعمر عبد يونس خلف171941103060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0احيائيانثىنينوىثانوية االوائل االهلية للبناتنور زهير احمد عبدهللا171942268131

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0احيائيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنيندهام مانع فرحان مناحي171941003036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينعلي محمد خلف حسين171941161059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0احيائيانثىنينوىثانوية التميز االهلية للبناتصفا نبيل محمد علي171942329052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0احيائيانثىنينوىثانوية منارة شبك للبناتزينب اسماعيل خليل عبد هللا171942272018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0ادبيانثىنينوىثانوية تلول ناصر المسائية للبنيناسماء ابراهيم عجيل حبيب171922363049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0ادبيذكرنينوىثانوية نينوى للبنينعالء ابراهيم تركي محمد171921207014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0احيائيانثىنينوىاعدادية السيد حمد للبنينهند كامل اسماعيل حسين171942075027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0احيائيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينعبد الرحمن ضياء محمود عبد هللا171941016039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0ادبيانثىاربيلثانوية الكوير المختلطةزهراء علي محمد عزيز311922066002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0احيائيذكرنينوىثانوية ابن سينا االهلية للبنينمحمد جمال عبد الكريم عبد القادر171941217014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0احيائيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتعيده شهاب احمد حسين171942242064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنيناحمد صفوان قاسم محمد171941007023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0احيائيانثىنينوىثانوية التميز االهلية للبناتهاله جاسم شحاذة حمود171942329075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0احيائيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينحسين رشيد سليمان احمد171941010008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتناديه اكرم عبد الوهاب يونس171942261116

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتشذى حميد حسن عاشور171942252060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتنور ياسين عباس جاسم171942261124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمهدي هاشم محمد محرم251941007365

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتزينب حكمت عوني سليمان171942290149

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةناجي زيدان خلف جوكي331941070085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0احيائيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناحمد فاضل عبدهللا فرحان171941019012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناترفل ابراهيم فتحي حسين311942081033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0احيائيانثىنينوىثانوية الزاوية للبناتسجى عبد هللا حسين عطا هللا171942240014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنيناحمد بلو مولود محمد171941143004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتشهد بشار مجيد مصطفى331942040103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0احيائيذكرنينوىاعدادية الراية للبنيناسعد جوهر ابراهيم عبد الرحيم171941025017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمحمود محمد محمود علي171941350211

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتسارة قتيبة ابراهيم عالوي171942294165

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتغفران خالد محمد عبد هللا171942251137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0ادبيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتشيماء عايد محمد عكلة171922281017
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتامنه مجاهد يوسف ذنون171942291023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتالماس يونس خلف جاسم171942290028

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتهبة محمد يونس عثمان علي171822251096

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناترفل رامي كامل محمد171922284010

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتدعاء صديق محمد حسين171922267021

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتتماره احمد عاكوب محمد رشاد171922267018

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتشهد عبد الخالق داؤد سليمان171922274045

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0ادبيانثىنينوىايسر- الخارجيات اية قصي يحيى قاسم171922403027

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتندى فراس احمد حسن171922316044

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0ادبيانثىدهوكثانوية قادية المختلطة للنازحينمودة مصدق يوسف حسن331922060012

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتوسن عدنان فتحي صالح171922284025

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0ادبيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتندى عبد الواحد محمد علي171922317043

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتساره عمر حسن سلطان331922040033

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0ادبيانثىاربيلثانوية بحركة للبناتكريمة حسن اسماعيل زيدان311922043012

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتايناس محمد عبد الكريم محمد171922237015

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتأيه ميسر عبد هللا احمد171922288016

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتاية عبد الرحمن علي محمد171942280042

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0احيائيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحينحنين خالد كريم حامد331942041008

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناترحمه محمود خلف وسمي171942277085

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتسجى مصلح فاضل قاسم271942057117

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينيوسف طالل فاضل محمود171921142088

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتالماز فتحي حسين حمد171922251008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتشهد مؤمن احمد شيت171922289045

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينزيد عبد هللا جالل فاضل171921026062

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينيوسف حسن سلطان محمد171921021087

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ادبيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينعمر احمد حبش عواد171921116013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتاسماء محمد علي خضر قلي171922261003

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتاية هيثم نذير اسماعيل171922301015

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0احيائيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينيوسف نذير نوري قاسم171941016101

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل425.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينمحمد فائز سعيد يونس171921001064

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتامنة نامق محمود حنش171942280029

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0احيائيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينعباس محسن ساجت عرين241941208031

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0احيائيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناترغده ناظر فاضل حمدي121942102025

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0احيائيانثىديالىثانوية فريشتة للبناتساره فتاح رشيد احمد211942176017

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0احيائيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنينرامي خالد عبدالحسن مجيد211941052037
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كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينعبد الرحمن قيس عمر محمد171951018064

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0تطبيقيذكرنينوىثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحمد ريسان شاكر محمود171951217002

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينزكريا عصام عبد هللا يحيى171951017089

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0احيائيذكركركوكثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيننوح فارس داود سعودي201941059050

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دمشق للبنينعبيدة شامل حبش صالح171951160022

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتفاطمة عماد سالم محمود171942232221

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنيناحمد جمال عبدالجبار حمادي171951026012

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية صنعاء للبناتمالك ناطق قاسم محمد161952221014

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل431.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتاندرينا بهنان بطرس يونان331952040010

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل431.0احيائيانثىميسانالخارجياتنور صبيح جاسم عباس281942401024

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمرتضى كاظم صالح مهدي241941203277

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينياسر ماجد علي حسين231941251375

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0احيائيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناترانيه مصطفى محمد صالح يونس171942357055

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل433.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتغفران عصام محمد حسين171952283041

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل433.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينعلي مهدي حسوني كاظم241941015100

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل434.0تطبيقيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحينخديجه ابراهيم عبد العزيز عمر331952041007

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينسجاد حاتم كريم ابراهيم211941272085

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل436.0احيائيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينمحمد اكرم رعيد دواي211941023050

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل436.0احيائيذكرنينوىثانوية العراق األهلية للبنينياسر مثنى حكمت سلمان171941013079

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل436.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبنينعلي ماهر حميد عبد181941058018

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل437.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االيمان للبناترنده صباح رشيد احمد181942394011

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل437.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينمعتز يحيى محمد يحيى171951351144

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0احيائيانثىنينوىثانوية مدينة العلوم االهلية للبناترحمه فلح صالح سعيد171942328022

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل439.0احيائيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينحذيفة نشوان يونس محمد171941019028

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل439.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناحمد يوسف حاجي كرفان171941351034

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل440.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتانديانا هادي باكوس افرايم171942248002

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل440.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتامينه عادل حاجي رشيد331942040017

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل441.0احيائيذكرديالىالخارجيونمحمد عدنان هاشم رحيم211941400033

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0احيائيذكرنينوىثانوية ابن سينا االهلية للبنينبسمان عبد الجبار بلو حسين171941217008

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل444.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات هه ساره صالح نعمان محمد سعيد201942331186

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل444.0احيائيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاسراء حميد احمد عبد الكريم261942108004

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل444.0احيائيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتشروق يوسف فتحي عويد171942281093

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل448.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية عين سفني للبناترندى نواف حسين خلف171952258005

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل450.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتغاليه عبد الكريم جاسم محمد171942289133

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل459.0احيائيانثىنينوىثانوية القوش للبناتنوهرا بادر عمانوئيل قيا171942256014
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كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل465.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتريم احمد ابراهيم محمد171942290126

كلية االثار/جامعة الموصل431.0احيائيانثىنينوىثانوية تل عدس للبنينرانيا كمال احمد سعدي171942096006

كلية االثار/جامعة الموصل431.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتصفا مؤيد عبد الرزاق سليمان171942294207

كلية االثار/جامعة الموصل432.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتعائشه اسماعيل عبد الصمد موسى171942291106

كلية االثار/جامعة الموصل432.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحمد شهاب احمد سعدون171951017016

كلية االثار/جامعة الموصل433.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينسيف سعد خدر حمو171941364041

كلية االثار/جامعة الموصل434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمحمد عصمت سليمان جبر171951017211

كلية االثار/جامعة الموصل434.0تطبيقيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةانس جوهر احمد  خان افدل331951070006

كلية االثار/جامعة الموصل435.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينامير حسن صالح خليفه181941036007

كلية االثار/جامعة الموصل435.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينعمار صالح هادي جاسم241951017041

كلية االثار/جامعة الموصل436.0احيائيذكرنينوىثانوية االخوة للبنينزكريا اكرم ابراهيم شاكر171941224014

كلية االثار/جامعة الموصل436.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتغيداء حمود عبدهللا حسين171942259062

كلية االثار/جامعة الموصل436.0احيائيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتاقبال قصي غازي ابراهيم171942295004

كلية االثار/جامعة الموصل438.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناترؤى سالم رضا هنداوي171942235053

كلية االثار/جامعة الموصل439.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتسدرة نكتل محمود ايوب171942280154

كلية االثار/جامعة الموصل439.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد هللا مروان شوكت نوري171951011096

كلية االثار/جامعة الموصل439.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتريجينا جرجيس موسى جمجوم171942248019

كلية االثار/جامعة الموصل439.0احيائيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنينمصطفى محمود سرحان عبد هللا171941112077

كلية االثار/جامعة الموصل441.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتهاجر محمد عبد الرزاق محمد171942231424

كلية االثار/جامعة الموصل442.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتساره سفيان احمد يونس171942290164

كلية االثار/جامعة الموصل442.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتفاتن امجد نعمة هللا الياس171942267099

كلية االثار/جامعة الموصل444.0احيائيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتوسن سبهان عبد االله سعيد171942262113

كلية االثار/جامعة الموصل445.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتتبارك مهنى احمد محمد171942291038

كلية االثار/جامعة الموصل446.0احيائيانثىنينوىثانوية عمر قابجي للبنينحسناء ياسين خليل ابراهيم171942171004

كلية االثار/جامعة الموصل447.0احيائيذكرنينوىثانوية دار االندلس االهلية للبنينعلي رضوان عبد الرزاق بشير171941092021

كلية االثار/جامعة الموصل447.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترؤى عالء الدين احمد توفيق171942290092

كلية االثار/جامعة الموصل457.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى وعد محمد سعيد عبد171941017312

كلية االثار/جامعة الموصل464.0ادبيانثىنينوىاعدادية سومر للبناترنا عماد احمد علي171922314026

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل421.0ادبيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتحوراء عبد الستار حسن علي171922248007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل422.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينمحمد مروان عمر صالح171921019110

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل422.0ادبيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتسروين حيدر جاسم الياس171922249018

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل423.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعلي عبد هللا احمد خليل171921024050

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل423.0ادبيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتغفران عبد الموجود عبوش حيبن171922264021

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل423.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينسيف مجيد عزيز مجيد171921012038

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل424.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعبد الستار صالح اسماعيل ابراهيم171921015054
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل432.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينسامي احميد علي مدحي171921144036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل433.0ادبيذكرنينوىثانوية شاقولي للبنينساجد عارف محمد حسن171921072009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل433.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينمهند نجم عبد هللا محمد171921142082

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل453.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينعثمان وعد هللا ابراهيم عبد القادر171941007144

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل454.0احيائيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينسفيان سلطان محمد أحمد171941001029

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل459.0احيائيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينعثمان نشوان حسين علي171941001042

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل461.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعلي احمد حسين قدو171951028091

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل474.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعلي بسام عزيز محمد171941017174

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية517.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينارشد جواد كاظم كزار221951028012

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية519.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينمرتضى صالح ستار ترسافي151951017060

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية519.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية المناهل االهلية للبنينعبد هللا سهيل مانع حسين141951179015

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية520.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الصالحية للبنيناحمد جواد كاظم كراوي241851022002

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية521.0تطبيقيذكرميساناعدادية االندلس للبنينمنتظر بدر لعيبي شخير281951009117

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية521.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية اسوان المسائية للبناتياسمين احمد صبحي اسماعيل101952221056

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية521.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينحسين اسعد قاسم زبون151951005027

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية528.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنينمحمد رائد كريم صالح101951200038

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0تطبيقيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينمصطفى محمد كريم ناشد281951002078

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية549.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينعبد العزيز قحطان خيري عبد الرزاق141951013057

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية583.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلي عبد االمير سلطان جدوع151951011052

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينزين العابدين طاهر جوده مطر141851012018

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0تطبيقيذكربابلاعدادية السجاد للبنينادريس محمود ساجت مجرن231951031004

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية492.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية الفرات االهلية للبنينيوسف رائد طارق عبد القادر111951041023

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية492.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية سيف الدولة للبنينزين العابدين حسين علي عسكر121951002031

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية493.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الزهاوي المسائية للبنينمحمد احمد عبد الحي ثامر101951203054

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينمحمد صادق صالح طاهر121951026058

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية496.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعبد القادر سالم عكله عيدان221951020031

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية500.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتهاجر ماهر محمد صفو171952288094

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية502.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينمحمد احمد محمود مصطفى101951017053

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية504.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمنير امجد عبد الغني جواد231951020082

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية513.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينعلي عماد شطب ملك151951071165

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية513.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعلي سعد عبد الرزاق حمود141951201212

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.1احيائيذكرالكرخ االولىثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينحسن مروان عبد الملك رشيد101941048011

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينطيف طالب فرج صحين151941071149

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.2احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الصدرين للمتميزينغدير رافع صالح مهدي151941012050

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتشمس جعفر عبد الصمد عبد هللا131942070137
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قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناترقيه اديب نريمان علي141942095025

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية632.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينحيدر كاظم عبد الحسين هاشم141941011032

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية499.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناتلينا ابراهيم جبوري ابراهيم131952101026

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية503.6تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينابراهيم حيدر محمود صابر101951026002

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية504.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينحسين حسن محمد محمد رضا121951031031

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينيوسف عبد الكريم ذياب احمد111941203285

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتتبارك محسن رزاق حمد261942102033

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.2احيائيذكرالمثنىثانوية التحرير للمتميزينمحمد مصطفى محمد اسماعيل291941020030

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0تطبيقيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينعلي حسن عمر علي211951011019

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتريم ميسر حسين علي101942117042

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنينحسين علي عباس جابر101951018007

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0احيائيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينسيف محمد عواد بنيان161941075111

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتفكرت محمد جاسم علي101942119076

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنيناحمد نصير فاضل ديوان111941018017

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.5احيائيذكرالكرخ االولىالحارثية-ثانوية المتميزينمحمد مهند ارشد محمد حسين101941028084

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0احيائيذكربابلثانوية المصطفى للبنينذو الفقار حازم محسن علي231941045006

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0احيائيذكرصالح الدينثانوية البتراء االهلية للبنينرشيد سعيد رشيد عباس181941155011

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0احيائيانثىالسليمانيةثانوية التحرير النوذجية للبناتميس همام مهيدي صالح321942029067

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينحسين كاظم قاسم عبد هللا151941071085

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعلي عامر مطر عبد231941020246

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية588.0تطبيقيذكرميساناعدادية المجر الكبير للبنيناحمد راضي حميد داغر281951008005

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية591.0تطبيقيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينحسين جبار عبد االمير مبارك281951002012

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد عبد الحسين فرحان نمر281941151207

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االرتقاء االهلية للبناتاسراء معتضد عبدالعزيز طاهر181942230007

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية602.0تطبيقيذكرميسانثانوية جابر بن حيان للبنينسيف الدين خزعل كريز سلمان281951023010

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0احيائيانثىميسانثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتايه عبد الجليل الزم كاظم281942096006

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتاسماء حميد محمد علي حميد271942060025

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0احيائيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينمصطفى عدنان عليوي غفله261941048092

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمرتضى كاظم جميل خلباص141941019125

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.8احيائيذكرالرصافة االولىثانوية كلية بغداد للبنينمحمد محمود لطيف خضير131941020137

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينسجاد ضياء عبد الكريم عبد علي121941030093

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينايمن كاظم يوسف عمران271941002033

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0احيائيذكرميسانثانوية علي الغربي للبنينانور محمد جبار خلف281941013004

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتسلسبيل معن علي عباس111942112059

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتحوراء محمد عبد الرسول عبد111942109032
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قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينامير علي جميل حميد151951001011

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتآيه مازن طالب موسى101942120008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينمرتضى عبد الحميد قاسم حمادي121941201066

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينأحمد جاسم عبد صالح241941003001

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحمد مقداد عبدالجليل نصيف211941014015

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0احيائيذكرصالح الديناعدادية المنصور للبنيناحمد جمال هويش عبدهللا181941045003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0احيائيذكرالديوانيةالخارجيونحسن صبر بجاي سلطان241941400012

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناترفل ليث كامل حسني191942370090

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.8احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الرسالة للبناتساره نجم عبد هللا نديم101942115122

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتزهراء صباح محمد سلمان111942072056

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية514.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينسعود ناصر عبد العزيز عبود141951021034

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0احيائيذكرواسطاعدادية العزيزية للبنينمصطفى خالد عباس علي261941014106

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينالحسين عصام حبيب عبيد121941030027

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتزينب زياد كريم عبد هللا141942101022

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينمحمد رافت عبد هللا مهدي101941013135

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتحوراء ماهر عبد المنعم سالم141942086069

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينسند الدين سعد جديس شريف211941272091

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينالقاسم محمود بريسم هالل211941063009

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتروال احمد وهاب هادي141942078043

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أمنار عباس عبد االمير علي251942062761

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اقرأ االهلية للبناتميس خليل سعيد احمد111942149049

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0احيائيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينعلي عصام مدلول عبد عون271941006021

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينحسين فيصل اسماعيل فاضل241941202023

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الفياض للبنينسمير حسين حسن سالمة181941145012

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية595.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتورود محمد فوزي راشد141942107079

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية596.2احيائيانثىالكرخ االولىثانوية السياب للبناتمروه ناهض جواد عبيد101942077073

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية597.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتطيبه كريم حمداوي مرزوك221942141168

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية601.1احيائيانثىالرصافة الثالثةثانوية البتول للمتميزاتزهراء محمد كلو ناجي151942057019

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية حنين النموذجية للبناتنور نبيل ابراهيم حميد131952104017

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.6احيائيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنيننوري صباح نوري قمبر131941010191

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتزينب وحيد فاضل حيدر201942180054

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية فلسطين للبناتزينب رسول حميد يوسف101942114030

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية المأمون للبناتلين سعد احمد طاهر101942116053

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية580.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينخالد جبار مطر خالد121941026063

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية581.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام عمارة للبناتمينا مكي عبد الحسين سفاح121942117058
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قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية581.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتابرار فالح سعيد عبد االمير231942086011

كلية الطب/جامعة الكوفة690.8احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد عيسى عقيل جواد عيسى251941009255

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0احيائيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتتبارك ذياب دشر راشد221942204033

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة687.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتمريم محمد حسين عبد الحميد ابراهيم251942059556

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتحكيمه علي حسين رحيم131942281018

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينباقر احمد رحيم جبار251941200030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الدواية للبنيناسعد محمد ياسر عذيب221951023007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الصادق للبنينمحمد عبد الصمد بالسم عاشور161951031043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي فرزدق جهادي حسين251951150167

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0تطبيقيانثىميساناعدادية الفرات للبناتزينب محمد حمودي كسار281952060042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمحمد يعقوب عبد الزهرة حمادي161951047128

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينحسين عبد الرحمن عنيد عواد221951003017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0تطبيقيذكرالنجفثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينجعفر ابراهيم كاظم عبد الزهرة251951034002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينمحمد مصطفى جبار هاشم161951105031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينجعفر صادق جعفر صادق251951022002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبنور يوسف عباس مراد271952065063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعلي رائد ناصر محسن221951310127

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينبراج حبيب حسين براج251951027006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةعلي فاضل عباس هاشم251951113013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينمحمد جواد علي عدنان مشعل161951056064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية حسين علي محفوظ للبنينمحمد جاسم محمد حسين251951030045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة499.0تطبيقيذكرالبصرةاالهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرحيدر حسين قاسم طابور161951124009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة499.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك خلف جاسم محمد251952059049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينرسول احمد طالب عبد علي241951015030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة506.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفرات االهلية للبناتهدى مثنى احمد جاسم161952197009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الكفاح األهلية للبنينحسن مهدي صالح عبد هللا161951096011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتفاطمة اياد احمد مسافر161952458021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينرسول عزيز لفته محمد251951012045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الخضر النموذجية للبنينمصطفى ارحيم عبدالعباس ضامن291951005087

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمصطفى مضر سلمان ناصر251951008178

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى رعد هاتف حميد251942062196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينكرار قاسم صبيح ابنيان161951365157

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شموع االمل االهلية للبنينحسين عدي كاطع بشاره161951425002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينمرتضى عادل محمد عبد هللا161951075100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينابو الحسن سهيل نجم حسون161951049004
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0احيائيذكرميسانثانوية الكحالء للبنينمحمد فالح مايع ارويض281941007039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات ايوده اسامه عبد الحسين اسماعيل251942084124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0احيائيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينكرار كاظم عبد االمير  نمر161941075205

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0احيائيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينحسين المهدي علي سالم ظاهر161941074010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد طارق موسى عبد الرضا251941044314

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0احيائيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينزين العابدين رياض عبد المهدي عبد الواحد251941012062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل محمد هادي مالك251942062266

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة585.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفرات المختلطةاحمد نعيم راضي نعيم161951301002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية سفوان المسائية للبنينشهاب جواد كاظم جري161951356029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة591.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار البديع األهلية للبنينيوسف جميل محارب عطية161951083132

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمؤمل ريحان عبد الحسين حسان281951151563

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0تطبيقيانثىميسانثانوية المستقبل االهلية للبناتزهراء بدر حسين علي281952087002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتهدى رحيم جبار سرحان281942190138

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0احيائيذكرالنجفالخارجيونحيدر حسين حيدر جمال الدين251941400013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتبراق هادي ديلي راهي241942095016

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينعبد هللا محسن شناوة محمد241951017026

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0تطبيقيذكرالنجفالخارجيوناحمد زيد احمد محمدجواد251951400003

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء كاظم كريم جساب251952059073

كلية العلوم/جامعة الكوفة477.0تطبيقيانثىالنجفالخارجياتهدى أزهر جبار عناد251952401021

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتفاطمه الزهراء احمد طالب باهض161952234046

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينمؤمل فليح جمعه عاشور221951010093

كلية العلوم/جامعة الكوفة482.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتتبارك محمد كحط جالي251952075003

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه علي طالل عطيه251952170106

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدى االهلية للبنينمنذر ناجي لفته ستار161851135081

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0احيائيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتمنار احمد رحيم عاجل221942204128

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0احيائيذكرالنجفثانوية المرتضى االهلية للبنينمرتضى عباس كشاش عبود251941209035

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينعباس محمد جبير حناوي261941001094

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتهيام سعد عبد هللا محيسن261942089129

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنيناحمد هادي كاظم جبر251941205023

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتغدير محمد زغير غضيب251942108247

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمنتظر حسن علوان ابراهيم251941044396

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتبان محمد زيد يوسف251942101042

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتنور الهدى عباس محسن شويط251942101277

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه محمد عقيل يونس251942062681

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائيذكرالبصرةثانوية الترابة المختلطةقاسم مطر هندال عذافه161941316004
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كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االندلس للبناتأيات عباس حيدر سمين181942244002

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمصطفى صاحب هاشم عامر281941151235

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناترحيل خالد حنش جبارة211942140070

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0احيائيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينمجتبى جليل جاسم عبيس231941005148

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينكرار خليل عناد حسن221941307110

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء صادق جعفر باقر251942062348

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0احيائيذكرالكرخ الثانيةابي ايوب االنصاري العلمية للبنينمحمد صادق حارث علي حسين111941008044

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0احيائيذكرديالىثانوية الوطن للبنينجابر احمد علي كاظم211941079007

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي ساير والي عطية251941009162

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسين علي مراد251942062324

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناترحاب رزاق عطيه حمادي251942059203

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.4احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينزيد حسين نهابة خلف231941021050

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناترقيه عامر حميد سلمان251942059224

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0احيائيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتحنين سليم حبيب جهاد251942058020

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتطيبه علي عبد العزيز عبد الصاحب251942108238

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينسجاد عيسى صيهود عباس251941007142

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0احيائيذكرواسطاعدادية االحرار للبنينرسول حسن يبر عويد261941018026

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.8احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد علي موسى صالح سليمان251941009250

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات آيات محمد علي باقر خضير251942084102

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتسجى حميد عبد مسلم داود251942101169

كلية العلوم/جامعة الكوفة640.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب شاكر علي حسين251942070098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتضحى احمد جاسم محمد231952109023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتطيبة محمد عبد النبي مخور161952244015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0تطبيقيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء زهراء حسن عبد االمير عبد الصمد161952198011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر غسان علي موسى251951007224

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينزيد حسن كريم مظلوم251951027020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتتبارك سالم دعبول عبد251952089006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية حسين علي محفوظ للبنينمحمد امين محمد تقي هادي251951030044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة483.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينمصطفى كاظم جبار جالب241951027050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعباس محمد جابر موسى241941001144

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينزين العابدين احمد علي جواد231941020145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتايثار عبد الكريم عبد الصمد عبيد161942212006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0احيائيذكرالديوانيةثانوية االمين االهلية للبنينسجاد حسن رشيد غياض241941069027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0احيائيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينتقي يحيى عبد زيد طالب271941001054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة512.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بزهراء حسن عبد هللا حسين251942100165
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0احيائيانثىبابلثانوية المستقبل للبناتبتول مسلم عبد الحر مهجج231942106011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية ن والقلم االهلية المختلطةرقيه قصي عبد الحسين يوسف241952168004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0احيائيانثىالنجفثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتدعاء صباح حسن منصور251942087021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية مريم العذراء االهلية للبناتزينب شاكر دحام جبر241942142024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0احيائيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى حسن جواد علي251941001284

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0احيائيذكرالنجفاعدادية التحرير للبنينمحمد حسن طالب حسين251941050051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة519.0احيائيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد حسن خالد مولود251941157055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة519.0احيائيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينغيث حمزه عريبي حسن231941044035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينزيد جابر فرهود عبد زيد251941150144

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة523.0احيائيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينفاضل فالح هادي عريبي271941037022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0احيائيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلي رزاق كاظم عبيد261941027087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة528.0احيائيذكركربالءاعدادية الفرات للبنينمحمد حسن احمد مهدي قاسم271941014191

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات هدى عدنان صليبي كاظم251942192161

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر عادل محمد حسن رزاق251941031846

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينحسين سعد مطر طرفه251941205069

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0ادبيذكرالنجفثانوية الكوثر االهلية للبنينعلي شعالن هادي ابراهيم251921048008

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين حسن مهدي صالح251921008064

كلية القانون/جامعة الكوفة468.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتهاجر محمد حسن نجم251922086210

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحمد هيثم رضا محمد حسين251921012021

كلية القانون/جامعة الكوفة480.0ادبيانثىالنجفالخارجياتهاجر حيدر جبار علي251922401079

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينحسين محمد حسين جالب251921011080

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينحيدر راتب حميد هالل251921211022

كلية القانون/جامعة الكوفة488.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتأيات محمد محسن نعمه251922086015

كلية القانون/جامعة الكوفة489.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمحمد جاسم عبد الكاظم عبد251951001148

كلية القانون/جامعة الكوفة492.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةزين العابدين شمران مجارح جياد251921122071

كلية القانون/جامعة الكوفة501.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةليلى كصاد عبد الزهره محمد251922122123

كلية القانون/جامعة الكوفة514.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء تبارك علي سالم عباس251922093015

كلية القانون/جامعة الكوفة532.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى كريم عباس اعبيد251941150372

كلية القانون/جامعة الكوفة540.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةلمياء جمعه عبد زيد عذاب251922122122

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناترهام رضا جبر عبار251942101106

كلية القانون/جامعة الكوفة550.0احيائيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتبتول عادل طاهر بلط251942111014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينعلي عبد الكريم محسن كاظم161921014045

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0ادبيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينحسين هادي عبد المحسن عزيز211921273019

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتتبارك هاشم محمد صابط221922136006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينعالء حامد بدر حسن231921250040
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة422.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينمحمد مازن محمد عباس271921022040

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتميس محمد كاظم جابر161922286002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىكربالءثانوية شجرة طوبى للبناتنور محمد كاظم محمد271922050062

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينسجاد رزاق ضيول فزاع221921018016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتزينه أحمد جبار عباس231922114025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0ادبيذكرالمثنىثانوية العدالة المختلطةعلي ناجح مطشر سهر291921104039

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0ادبيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتنور باسم كامل جفات271922054020

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0ادبيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينأيوب زيدان عبد هللا كاظم241921211010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0ادبيذكربابلاعدادية القدس للبنينحاتم داخل حسين مدور231921055012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتزينب علي حمدان عيسى291922058045

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرديالىثانوية الفارابي للبنينعلي جاسم رستم محمد211921026026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينحسين علي عبد زيد علوان251921015005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينجعفر طاهر مجيد حمد281921019016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينحسام سامي جواد كاظم241921029008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0ادبيذكرالديوانيةثانوية بغداد األهلية للبنينشنين جايز شنين عبود241921044014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتازهار حميد عناد عبد251922056005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ادبيذكرالديوانيةثانوية االحسان للبنيناحمد حمزه شناوه واوي241921049001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ادبيذكرديالىثانوية القلعه للبنينحيدر موسى جعفر عباس211921040007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ادبيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةعلي صبار لطيف داخل231921191012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنينامير ستار تايه كاظم231921031011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الكرامة للبنينامير اكرم علي عبيد241921004008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الكندي للبنينموسى جفات عناد حمزه241921040046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0ادبيذكرالنجفاعدادية اللوح المحفوظ للبنينكرار صباح عبيد غثيث251921032014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةبنين محسن محمد بدر251922122025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0ادبيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينعلي عماد عبد الرزاق شمال251921011048

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة457.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور صالح مهدي عبد251922089053

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة464.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعبد هللا غفار جبار محمد251951205076

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة467.0تطبيقيذكرالنجفثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعارف معطي دحام علوان251951034013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة503.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتمريم عبد الستار حسين عبد علي271942056329

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة515.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد قصي هاشم عباس251941009019

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتحوراء صادق عبد زيد كاظم241942139038

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية أم المؤمنين للبناتعذراء عامر محسن هواله241942113021

كلية التمريض/جامعة الكوفة656.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتزهراء فاضل يوسف مزعل241942110046

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0احيائيانثىالنجفثانوية نور المعرفة االهلية للبناتايات عدنان نور عبد الحسن251942109006

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينحبيب علي اصغر حسن احمد251941151026
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كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينالعباس فاضل كاظم جهادي251941031077

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك قاسم راضي عباس251942062183

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة500.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الصحة األهلية للبناتاروى ناهض جمعه مهدي111942096001

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة502.0احيائيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينكرار حميد جليل زيدان231941012127

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة509.2احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمجتبى عباس ناجي علوان251941009208

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة514.3احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المتميزاتزينب عمر اسماعيل محمود111942113036

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة518.0احيائيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينهادي كاظم علي سمير231941043068

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة529.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمرتضى حيدر محمد حسن عبود231941002245

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة602.0احيائيذكرالنجفاعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمحمد جبار عبد الزهره غزاي251941020034

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0احيائيذكرالنجفاعدادية العزة للبنينعلي عادل عبد الزهرة مهدي251941016027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينعلي حسين طاهر عيسى251951001099

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0تطبيقيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتفاطمه ماجد حميد موسى231952121012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينسجاد لفته شرقي اسريح161951004027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتبنين جواد كاظم حسين241942119025

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الصالحية للبنينعباس فاضل كريم عبد241941022012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينصادق كامل كريم جاسم241951015044

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0تطبيقيذكربابلثانوية الدوحة المختلطةحسين ماضي صلبوخ الفي231951176001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتزينب محمد ظاهر حبيب161952185001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0احيائيانثىبابلثانوية االنفال المختلطةسكينه عبد علي مهنه جبر231842169019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينمرتضى رائد عبد الحمزه كاظم251951022021

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتابتهاج جعفر نعمه مرزوك251942170007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0تطبيقيذكربابلثانوية السهول المختلطةعبدهللا موسى نعمه شلتاغ231951182010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0احيائيذكرالديوانيةثانوية االمراء االهلية للبنينامير بيرق محمد عبد الحمزه241941055004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0احيائيذكربابلثانوية المنار االهلية للبنينمحمد علي محمد جواد231941071081

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب عباس فاضل عطيه251952096019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0تطبيقيانثىبابلثانوية الحلة للبناتساره خالد جدوع محمد231952100027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمحمد سعد شناوه كزار241941015123

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التفوق للبنينمنتظر نافع مشنك حسين241951062055

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االندلس االهلية للبنينحسين عبدعلي رزاق شعبان161951063026

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينحاكم خلف علي ضاحي221951307037

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينعبد هللا سليم ياس علي241941207069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمصطفى سلمان عريبي مالح281951151709

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتنور الهدى كاظم عبادي عبدان241942220510

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتمنى علي مجيد ذهب علي251952089019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينحسين علي حمزه بالش241951016031
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينعلي توفيق هاني صاحب241941202043

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0احيائيذكرالنجفثانوية الفرسان للبنينعبد هللا فالح عبد هللا ترف251941003017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينحسين علي عاشور عصواد241951203070

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتبنين احمد عبد الحسين متعب251952059033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينحسين تحسين عبد االمير محمد241941016027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتهدى احمد كاظم ناصر121942112219

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0احيائيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينجعفر محمد جعفر حبيب251841008028

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0احيائيانثىبابلثانوية االفاق للبناتنور احمد جماد جفط231942144085

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتغدير امجد شعبان نجم161952238033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناترسل فاضل جاسم محمد251942053031

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعلي مظفر سعدون نجي221951310144

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتمريم ابراهيم فالح صالح161952220020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الرحمن االهلية للبنينكرار حيدر محمد كريم241941045021

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتبنين سلمان كاظم مراد241942106024

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينعباس فاضل نجم حمزه241951203116

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمة فارس وحيد حسن241952220124

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزهراء كريم عبد العالي نعمه241942220235

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينعالء الدين احمد كاظم حسن161951014035

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات بنين حسين جبار عبد ياسر251942084148

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتشرين حيدر مجيد علي251942058043

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتريام رحيم عبد جياد241942112023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0تطبيقيذكرميسانللبنين (ع)ثانوية الحسنين غيث علي حسين عبد الساده281951043026

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات بنين ميري وهام سرحان251942084177

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيذكرالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحسن عبود رسول جبار241841076010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتشهد عميد عبد فرهود251942096243

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية غماس المسائية للبنينعلي محمد خضير هادي241951201038

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتزهراء محمد مهدي حسن241942102102

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينرسول حبيب حسين حبيب241951017015

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد جمال عبد المحمد احمد251941031639

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب حسين جاسم محمد251942070092

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتآيات وسام حسين عبد241942114013

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات نور الهدى انور فاضل محمد251942192106

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0احيائيانثىالنجفث ايليا االهلية للبناتنجوان عدنان هالل نور251942099010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزينب احمد داود مهدي281952190042

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينحسن رزاق عبد رهيف241941017014
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0احيائيذكرالنجفاعدادية الفدائي للبنيناحمد محمد حسين عباس محسن251941013003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعلي عبد االئمه ابراهيم عواد251941205202

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينمنتظر اياد فاضل ثابت231951007070

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0احيائيذكربابلاعدادية الكندي للبنينزيد عالء عبيد سلمان231941007056

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0احيائيذكرالنجفثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد رضا فائز مرتضى محمد صادق251941034030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0احيائيذكرالنجفالخارجيونحيدر ادور كزار دغيم251941400011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينحسين باسم خزعل مفتاح221951018009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينكرار حيدر كاظم محمد241941014037

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0احيائيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمحمد حسن معين اسماعيل مجيد251941012130

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينحسين اياد كاظم نجم251951011008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةروز صاحب شراد حسين251942122054

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0تطبيقيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينعلي غالب حمادي شاكر251951152029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0احيائيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتمريم عباس عوده حمود251942053086

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0احيائيذكرالديوانيةثانوية النورين االهلية المختلطةسجاد حيدر بزون حمزه241941169030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية عفك للبنينعز الدين احمد مجيد وادي241851011015

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتافراح كاظم عبيد بندر241942220024

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات برباب علي اسماعيل خليل251942100128

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتهبه فاضل محمد حسين251942170428

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينميثم محمد حسن ناصر251941009313

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينرحمن عزيز عتيوي خريم251951153044

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0احيائيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتخديجه فاضل جاسم محمد251942053028

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتدنيا وفيق عزيز حمزه261942083029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتغيداء حسين علوان ناصر251942070134

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0احيائيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينغيث محمد حبيب خليل251941012108

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أمريم قصي كاظم اسد251942062747

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0احيائيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتنور محمود حسن علي251942111061

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينعلي عبد الساده حسين عبيد241941202051

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمصطفى ناجح جبار كظم251941205374

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةفالح حسن عليوي درويش251941113019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي تكليف نافع مكي251941150200

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء صالح مهدي عويد251942084404

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتحوراء حسين كاظم جواد251942170098

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء محمد رضوان ابراهيم251952096016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0احيائيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينجالل عدنان عبيد هاني251941012023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتنور محمد عليوي عبود251942170416
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيناحمد حسين هادي عبيد251951024002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينمرتضى محمد عباس علي251951011042

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تقى عبد الكاظم محمد رضا مرتضى251942084209

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0تطبيقيذكرالنجفثانوية بين الحرمين للبنينسجاد علي جخيور طاهر251951046013

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه صفاء ذياب عكاب251942096303

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينامير علي كاظم طوفان251941151020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتكوثر صراع حيال حسين241942114261

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناترواء حيدر عبد الحسين حبيب251942170154

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين ماجد عبد هللا جلود251941008061

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتهدى عواد عبيس محمد251942096442

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتساره زمن لطيف عبد251942101162

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي نعمه كردي فرج251941010103

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن نشوان محمود مجيد251941031164

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحيدر علي ثجيل هادي251951007070

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائيانثىالنجفثانوية السجايا الحسنة للبناتاديان علي عبد الحسين حبيب251942104004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةزينب حسين عبد مسلم كاني251942122071

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينحسن عدنان رحمن جلد251941205047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينعلي محمد جابر محمود251941007216

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمة حنان نعمة جواد241942220397

كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتفاطمه معروف غني حسين251942101224

كلية الزراعة/جامعة الكوفة477.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنيناديب حافظ مخيف محمد251941031065

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتبتول فاضل جابر سعدون251922089009

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنينعلي طارق عبادي محمد271921045037

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ادبيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتايمان رحيم عاشور حسن231922098014

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ادبيذكرالنجفثانوية المناجاة المختلطةمنصور حمزه وثيق رسن251921114010

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتايمان عارف حسن عبود291922078016

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ادبيذكرديالىثانوية جديدة االغوات للبنينمجتبى شدهان صبحي عباس211921073008

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينعلي سعد هادي جوده271921016103

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ادبيذكرالنجفثانوية طريق الحسين المختلطةسالم مهدي عبد هللا ابراهيم251921123010

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينحسن عبد األمير جعفر عبد الحسين271921017012

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينابراهيم حسن علوان عنون231921250001

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتوسن سلمان رسن كاطع281922092074

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمريم جاسم عبد زيد نعمه251922122126

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتزهراء محمد هاشم كاظم231922088019

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينامين ثامر اسماعيل حسون241921018011
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كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتهالة حسن علي عبد العزيز291922078114

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىالنجفثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتفاطمه حسين عبد الحسين منسي251922063009

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمه احمد كاظم مهدي251922056072

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتزهراء علي ياسين جاسم231922086021

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ادبيذكرميسانثانوية ضياء الصالحين للبنينعباس حسن صدام كاووش281921039027

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينحيدر عبد الرسول كريم غضيب231921004034

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ادبيانثىالنجفالخارجياتزينب عباس عبودي كاطع251922401037

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ادبيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينمحمد هالل كاصد كايش221921313022

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينحازم علي عبد هللا عليوي231921251040

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينكرار حيدر عباس عبد الحسين221921004027

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينعلي صالح عبد هللا مظلوم281921004101

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الكرار المختلطةحسين ياسر لفته دغيش241921150006

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ادبيذكرميسانثانوية الكحالء للبنينابراهيم خضر عبد الحسين كاظم281921007001

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينعلي هاشم محمد دخل علي271921044098

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيانثىبابلثانوية النجوم للبناتشهد مهدي عبد الصاحب مهدي231922130020

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيذكرالرصافة االولىالخارجيونمصطفى عامر عبد القاسم كاظم131921400032

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسين علي نعمه عبد الحسن251921024094

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيانثىالنجفالخارجياتزهراء حيدر عارف جاسم251922401033

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتزينب محسن عبد الهادي شاطي291922054074

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينابراهيم كطران حمزه حسن231921032001

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتغدير خليل هويدي حسن251922075047

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرالبصرةثانوية الروان للبنيناحمد زكي عبدجان عبد الحسين161921023001

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينحسن عالء طعمه جميل221921033010

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرالنجفثانوية المرتضى االهلية للبنينمحمد حسين طاهر لفته251921209012

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينمصطفى محمد حسين محسن261921013190

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفرزدق للبناتغدير قاسم صادق حسن251922073030

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةعلي حسون جميل حسن261921173032

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتآيه جودي تويه عيدان251922170001

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0ادبيذكرالنجفثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةسجاد كريم محيسن حمود251921121008

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينعلي ستار مطير زغيرون291921014136

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ادبيانثىالنجفثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتهديل غالب مجيد جوده251922097011

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ادبيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتنور كريم عباس حسن251922053067

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ادبيذكرواسطثانوية الفرسان المختلطةسجاد وحيد عبد عبيد261921158013

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينمحمد صالح هادي لفته241921017083

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينسجاد محمد ظاهر حبيب251921012094
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كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0ادبيانثىميسانثانوية العدل للبناتزينب تايه محمد مطير281922082014

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0ادبيذكرالنجفثانوية المناجاة المختلطةمحمد ماجد مطشر متعب251921114008

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0ادبيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينمهدي منتظر صالح عبد الصاحب271921151053

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةدعاء سليم جعفر راضي251922122050

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمنتظر عبد االمير عبد صلف251921122193

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الصالحية للبنينحسين صالح سكران ناصر241821022009

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينمحمد حسن هاشم محمد251921015028

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0ادبيانثىالديوانيةثانوية السنبلة للبناتزهراء عقيل داخل ياسر241922135011

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0ادبيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتبنين علي راضي علي161922244009

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسن حيدر محمد احمد251921008046

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0ادبيذكرالبصرةثانوية الكندي للبنينحسين علي محمد شيحان161921100003

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينحسن حمزه جزار حسن241921029010

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0ادبيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناتزهراء حيدر عبد االمير عبد هللا161922332006

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0ادبيذكرالنجفثانوية الخوارزمي للبنينزيد جميل كامل رشيد251921021010

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0ادبيذكربابلثانوية حليف القران للبنينعلي عباس عبد الحسين عبد الزهره231921281019

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاسماء علي خليل محمد251922096002

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتزينب زهير عبد الحمزه جبر251922069004

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةسهيله حاكم حاتم طاهر251922122095

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين علي عباس غائب محمد231921063039

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتزينب راشد صكبان عطيه251922091045

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتخديجه رزاق جليل عبد هللا251922086069

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0ادبيذكرالنجفثانوية المرتضى االهلية للبنينحسين غانم مدلول وداي251921209005

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينمنتظر عماد كاظم جواد271921038143

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0ادبيذكربابلثانوية مأرب للبنينعلي عادل خليل ابراهيم231921049029

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0ادبيذكرالمثنىالخارجيونعوض  هادي  دويج  عيال 291921400020

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناتبنين جبار صالح مهدي221922110005

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمهند مجيد عبد غاوي271921006070

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاسالم سلمان ياسر مهدي251922096001

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0ادبيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتسمر احمد صالح مهدي251922053038

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية خولة للبناتزهراء رافد عباس مذخور241922116029

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتبارك جابر اموري مجيد251922096010

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب حيدر عبد الرضا مجيد251922096039

كلية اللغات/جامعة الكوفة452.0ادبيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينعلي ليث عبود فرهود251921022013

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفرزدق للبناتزينب قائد حسن محمود251922073023

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0ادبيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتزهراء شاكر عباس كريم271922071025
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كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتمريم طالب كاظم جواد251922091076

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةرحمه سعدي مصيلخ جواد251922122052

كلية اللغات/جامعة الكوفة468.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينحيدر يوسف شنوف حسين221921366019

كلية اللغات/جامعة الكوفة488.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب عادل كريم جواد251922085022

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0تطبيقيذكرالنجفالخارجيونمؤمل جبار محمد هاشم251951400035

كلية اللغات/جامعة الكوفة499.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتجنات سهيل عبد الحسن صاحب251952089008

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحيدر محمد سلمان كاحش251921116021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعمار خضير عباس راضي251921008158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينفارس محمد صالح مهدي291921016052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينعلي محمد رجاعي فزاع291921017163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينسجاد علي عبد فليح221921019013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمرتضى فيصل منغر منديل231921008142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتفيروز عقيل منشد محيسن151922054098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينمحسن جبار شالوش ذباح291921010117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ادبيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينرسول جاسم زيدان بندر261921037014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةعلي عماد جابر صالح211921248021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ادبيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةحسين احمد عبد الكاظم عبادي231921191002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينحسين خالد وحيد حمزه251921025022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتنبأ فراس عبد الرضا محمد251922064077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينعلي كاظم حميد جاسم241921019036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةجاسم عارف حميد عبد251921113009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتفاطمه لطيف عبد الزهره عبيد251922075054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتشهد رياض حسين عمران261922102018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينميثم جبار عبد العالي عبد الكاظم251921025104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الصالحية المسائية للبنينعبد الكريم علي سرحان وناس241921212008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينباقر احمد حمود كاظم221921090006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبيذكربابلثانوية عرفات المختلطةحسين جواد كاظم راضي231921161003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ادبيذكرالنجفثانوية طريق الحسين المختلطةكميل فائز عبد زيد عبد الهادي251921123018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينمحمد علي عبد عباس161951352193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينصادق محمد حبيب ظاهر231951257060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتمنار جواد كاظم وساف241952118025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةزينه حمزه محسن كاظم251822122066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينمصطفى محمد هاشم علوك211921077122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتضحى عباس طاهر ياسين241922103021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد قاسم عبد عالج251951150227
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكرار علي بحر مليوخ251951116032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينعالء جبار هادي عمير161951139073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينعلي محسن شناوه محمد241951211035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمرتضى جاسم قاسم سالم251921024272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينسجاد عاشور مظلوم مشاري161951094051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ادبيذكرالمثنىثانوية المنار المسائيةحسين سلمان حمود مطير291921150024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحسين محمد عباس طاهر251951007061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينباقر حيدر هاشم اسماعيل251951150038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينعقيل حسن علي حسين161951358080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينخالد جبار زغير ظاهر281951151239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ادبيذكرالنجفثانوية الخوارزمي للبنيناحمد حسوني كاطع موسى251921021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير للبنينعبد الحسن علي فالح ناصر161951025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتسرى عقيل جاسم حمزه231952086037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينحسين علي رضا حسن251951153037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةعزيز احمد ذرب جبر251921122095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمهدي حيدر محمد حسين علي251951001197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ادبيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينعباس جابر مرتضى توفيق251921027039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينحسين راجح علي هاني251921211016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينايوب فاهم كريم عبد الحسين251921008036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0تطبيقيذكرالنجفثانوية بين الحرمين للبنينمحسن تنظيم زايد صالح251951046026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد اياد هادي جاسم251951008136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنيناحمد وجدي حميد عبد هللا161951028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتفاطمه صالح فؤاد عبد251922107021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينمؤمل باقر عبد الخالق علي241921017074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنيناسالم كريم صافي حسين251951007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتهدى سحاب علي حمود251922111043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنينكاظم علي مهلهل شهيب161951089057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه ثغر محمد رضا عبد الغني251952170102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينميثم رشيد مجيد جابر251951205158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينسجاد علي حسون عبد نور251921012092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد كريم شاكر عيدان251921008202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينرضا سعد خضير عباس231941002094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينباقر عباس نعمه حسن251921025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الغدير للبنينمسلم علي هادي حيال241951071060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.3احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات رقيه هيثم علي حسن251942084353
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعمار غني داود صالح251941014089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0احيائيذكرالنجفثانوية ينابيع الرحمة المختلطةصالح حسن عويد كاظم251941119015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0احيائيانثىبابلثانوية نخب بابل االهلية للبناتنور علي محمد حمزه231942141055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0احيائيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتتقى اكرم حمزة حتام251942083016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي عبد الجبار عبد هللا مروح251951010047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةحسن داخل كاظم كزار251921122030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بزينب علي حمزه عباس251942100209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء زهير عبد هللا محمد251942170179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0تطبيقيذكرميسانثانوية النهرين االهلية للبنينحسن باسم عبد حنين281951003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحامدات للبناتايناس سعود اسماعيل علي251922191006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناترحمه احمد عبد الحسين عيدان251942059204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتحنين كريم حمزة حسين251922170034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينسجاد عبد الحسن حمزه صالح231921006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ادبيذكرالنجفثانوية نور الياسري المختلطةماهر عبدالعالي كاظم عبد251921117015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء عبد االمير رضا محمد251922086103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتجيهان عاكف حسين حسوني251952083010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زينب هادي مرزوك حسن251952084077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحسن سعد غازي كريم251941007055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمسلم ماهر عبد الحسين علي251951012122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0احيائيذكربابلاعدادية الكفل للبنينحسن هادي عبيس زغير231941032021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحسن صالح عباس منصور251951007033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينعلي خالد نعمة عبد الخضر291921028098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينمهدي كاظم شعالن جبر281921046106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحسن حيدر خليل سوادي251951007030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0احيائيانثىبابلثانوية االفاق للبناتتبارك عبدالكريم مطهر منصور231942144021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتنور هيثم عبد الحمزه جبر251942170417

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينجعفر محمد حمود احمد251951009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتتبارك حسين محي عبيدش251942108056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0احيائيذكرالنجفاعدادية حسين علي محفوظ للبنينحسين حيدر جابر مهدي251941030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0احيائيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتداليا عباس خضير محمد251942057022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين حليم عبد الزهره حسين251921008065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد خضير عباس عبيد251941009227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ادبيذكرميسانثانوية ميسان للبنينحسن فالح كريم فرج281921027011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتسكينه ضياء الدين محمد علي محمد حسين251942096233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينطالل عقيل بصيري عوده251921008117
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر علي محمد حسين علي251941031848

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0احيائيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينمحمد حبيب فاضل كاظم251941022034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينكاظم تيموز عيار ساجت251921008166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتاسيل يوسف رحمن ابو عيون241942117008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينمحمد قاسم محمد حسن251951011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينامير بهاء ميري محمد251921008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0ادبيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناترباب جودي جابر خلف251922053022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء كاظم خليل اسماعيل251942084434

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينميثم عبد االمير كاظم مهدي251941205397

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0احيائيانثىبابلثانوية االفاق للبناترسل حمزه عبيد منصور231942144031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات بنين عبد المنعم ضايف نجم251942084159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناترحيل شهاب احمد داود251952170040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0احيائيذكرالنجفاعدادية حسين علي محفوظ للبنينمصطفى قاسم محمد عبد الكاظم251941030035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات ضحى رياض هادي ياسر251942084613

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتعذراء علي عزوز عبد الحسين251922079087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتسهى سعيد حسين موسى251942170272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةقاسم مهدي حمود علي211921248025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةفارس صباح شهيد حسن251921122131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0احيائيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد حسن محمد علي طراد251941157056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينزيد رياض مهدي حسون251921008094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسنين جاسم محمد مهدي251921150105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0ادبيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةهاشم كريم عاشور كاظم231921191025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515.0ادبيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينحسن فرحان ايدام بدن281921016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمرتضى امجد عبد علي محمد251941205337

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة539.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتكوثر جابر مدلول مخور251942096338

كلية التربية/جامعة الكوفة487.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزهراء عقيل عبد عويز251952089013

كلية التربية/جامعة الكوفة487.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتنور ازهر رؤوف محمد حسين241952220147

كلية التربية/جامعة الكوفة490.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةعباس محسن عالوي هاشم251951122036

كلية التربية/جامعة الكوفة490.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبنينسالم صخي خفي خليف161951067018

كلية التربية/جامعة الكوفة493.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمثنى صدام كريم عزيز251951122053

كلية التربية/جامعة الكوفة493.0تطبيقيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتهدى خالد حاجم حمادي251952057022

كلية التربية/جامعة الكوفة508.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتشهد اسعد فالح حشم251952056023

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الكوثر االهلية للبنينسجاد عبد الحسين مرهون وزير251951048007

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتنور نعيم هادي جنوب251952170126

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد مهدي حسين علي251941151116
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كلية التربية/جامعة الكوفة561.0تطبيقيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتفاطمه اسامه محمد جواد جبر251952101013

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0احيائيانثىبابلثانوية الباقر للبناتعلياء عامر هادي عليوي231942105053

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0احيائيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتفاطمه صادق هادي اسماعيل241942097027

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتفاطمة حسن نعمة احمد251922079096

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0احيائيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينحسين علي عبد الحسين وادي251941152018

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0احيائيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينعالء سلمان محمد علي هادي221941091096

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد محمد علي سعد عباس251941150032

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور حيدر جابر عيسى251942062823

كلية التربية/جامعة الكوفة590.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينسجاد كريم كاظم سلمان251951027023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمه ثائر حسين كريم251922086163

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0ادبيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتزينب مهدي عباس محمد251922053035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتفرقان ابراهيم حسن زغير251922079106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتوسن مؤيد حسن مهدي251922096082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتزينب عادل هادي صاحب241952115017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء محمد حمادي جابر251952059103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتزهراء محمد نجاح خنيطل251922079058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتمروه احمد عبد الحسين عبد271952160127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتنور جليل نعمه خشان241952096019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية واسط للبناتزهراء عايد طارش عبد علي251952066013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0تطبيقيانثىالنجفثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتمروه عادل عباس شهيب251952063004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتزهراء قاسم عبيد ابو جغيده241952115013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتلقاء محارب براك فليح241952093045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتشهالء صبيح عواد خليف221952321037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتضحى سماح علوان حسن251922075044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتتبارك ناجح كاظم بهلول251922111011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0تطبيقيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتزينه كاظم مهدي غاوي231952120014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتنورالهدى مثنى حسين محمد291952052027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتتبارك حسين علي جعفر221952417002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0تطبيقيانثىالنجفثانوية السجايا الحسنة للبناتبنين مهدي ناهي عليوي251952104005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتزهراء سهل محمد عالوي161952243023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتزينب محسن حلو كريم221952172029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتحنان انصاف بدن حاجم251922068010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتزهراء سعيد صخيل مهدي241952114009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتزهراء وائل حسين علي271952060007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0ادبيانثىالنجفاعدادية الزاكيات للبناتايه حسن جاسم عباس251922071013

739 من 156صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتبارك عبد الكاظم أبو عبد اسماعيل251922122038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0تطبيقيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر رقيه مسلم ابراهيم محمد231952149007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0تطبيقيانثىالنجفثانوية الرملة للبناتنوره احمد عباس سعيد251952061017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتغيداء كريم عبود هادي111952105034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنرجس نزار عبد الغني عباس251922096074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناتبنين داخل علوان ساجت241922145008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0ادبيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتطيبه عباس علي مجيد241922097034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتاسراء راشد اعطيه سهيل231952077002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتزهراء كريم حسن عبد السادة161952202013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناترانيه رعد جوده جازع221952150014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0تطبيقيانثىذي قارالخارجياتعبير حسن جابر عبد221952401018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء صباح خضير صاحب251952059069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0تطبيقيانثىبابلثانوية الدوحة المختلطةايمان راضي حسين عسر231952176002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0تطبيقيانثىذي قارثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتمروه حسن محمد جازع221952414012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتشيماء جواد كاظم ديوان251922091059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتنور رعد رحيم علي251952064022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0ادبيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتزينب فارس عبد زيد عزيز251922057015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتزكية عبد عابر دلي221952105016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناترقية نصير عبد طه251952096012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0ادبيانثىالنجفثانوية الشهداء للبناتزينب عبد الحسين عبد علي نعيمه251922090008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتزهراء خالد محمد مايوس291952067009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتمالك مطشر مهدي حمدان251952068018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات خديجه فارس مهدي جبار251952084037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتسجى نصير تركي عبود241952077012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0ادبيانثىبابلثانوية الرحمن المختلطةاسراء حسين حاتم فليح231922165002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات امنه معن ابراهيم عبد هللا251952084009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةشهالء رحيم كتاب عبد الساده251922122099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتايالف احمد صحن عثمان161952243007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0تطبيقيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتلقاء جواد كاظم عبد الحسين251952108029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتهاله عباس حسين حذافه251952096041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ادبيانثىالنجفثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناترسل لطيف عبد حمزاوي251922095005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تغريد هادي ناصر حسين251952084021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتسجى محمد رزاق سلمان241952118018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0ادبيانثىالنجفاعدادية الزاكيات للبناتمريم ثامر نوري سرحان251922071050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتنجاه سليم عبد عون جسام231952119062
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0ادبيانثىالديوانيةثانوية االنتصار للبناتفاطمه خالد محمد حمد241922105026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتخديجه عامر صالح كريم251922086070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ادبيانثىالنجفثانوية الرملة للبناتخلود تحسين حسين حمزة251922061022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناتفاطمه حاكم نعيم هادي241922145031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناترقيه فارس فاضل عبد الزهره251952111023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الزهراء للبناتدعاء حسن كريم عيالن221952164012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبناتاسيل كريم حسوني جيجان241952149003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتاخالص منشد عفلوك فرحان241952180002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحامدات للبناتسرور صالح مهدي عبد الساده251922191020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0تطبيقيانثىذي قارثانوية عقية بن نافع المختلطةنور الهدى قاسم محمد عنكوش221952266009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0ادبيانثىالنجفثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتنبأ ليث حسن علي251922063011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتساره رزاق امانه زياد251922064047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتدنيا فاخر سرحان عبد251952111019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0تطبيقيانثىميساناعدادية الفرات للبناتغفران كريم حمود محسن281952060056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية نور الوالية المختلطةنبا عصام تكليف عبد الكاظم241952166011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتانعام عقيل كاظم محمد241952180003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زينب غانم رحيم غراب251952084071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية نور الوالية المختلطةدعاء عصام تكليف عبد الكاظم241952166004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0احيائيانثىكربالءثانوية السيدة تكتم للبناتامل عبود دخل عبد علي271942097006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0احيائيانثىذي قارثانوية دار السالم االهلية للبناتنور سعيد شنيو ثويني221942398033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناترغد اسعد حميد عبد الرضا251922085014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتزهراء حيدر عبد هللا محسن221952105018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتتبارك رائد كاظم عباس251952089005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتزينب عماد شاكر عبد241942117097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتاالء طالب جبر عبد علي241942106008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتأبرار جاسم محمد جاسم241942077001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتشروق عاد كاظم محمد241942100071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتبنين ناجي حوير طوفان271942062023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىذي قاراعدادية السوق للبناتبتول جعفر فيصل حمود221942209023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتزينب رحيم يوسف كاظم251922064040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتطيبه سمير ناصر عبود241942117115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0احيائيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتسارة اسعد طالب علي221942146037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0احيائيانثىكربالءاعدادية بغداد للبناتنرجس فاضل منهل عبد نور271942079104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0احيائيانثىذي قارثانوية بغداد االهلية للبناتزهراء طالب عبود ياسر221942207025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتفاطمه حامد عبد زيد رشيد271952094024
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0احيائيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناترغد حيدر خضير عباس251942086028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتزهراء احمد عباس فهد271942083039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتمريم غالب ظاهر حمندي251922068034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبناتانوار خالد عبد حسن241942149010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزهراء حاكم عبد محمد251922089027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0احيائيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناترؤيا علي محمد جواد عبد هللا251942058023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0احيائيانثىبابلاعدادية سبأ المختلطةاالء حسين عبداالخوة عبدالحسين231942191002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتفاطمه علي كظير كاظم231942271351

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتانتظار سعدي راهي ذيبان231942087032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتزينب محمد باقر غني مهدي271942058162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0احيائيانثىالديوانيةثانوية ن والقلم االهلية المختلطةعذراء رحيم عبد الحسن عبود241942168092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتنبأ رعد حسان جبار241942114279

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0احيائيانثىالديوانيةثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهتيجان رياض عبد االمير هادي241942154006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0احيائيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتكوثر حميد عبد االمير جواد251942056105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زمن رزاق غافل عوده251942084363

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0احيائيانثىالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتامل كاظم عبد الزهره صالح251942102002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةغفران قاسم شاكر حمزه251952122022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ادبيانثىالنجفثانوية االسراء للبناتحوراء سلمان عبد الواحد جالب251922088010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ادبيانثىالنجفثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتزينب فاضل هاشم عمران251922095010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتتماره باسم علي عبيد251942068016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتغسق غسان عبد الرحيم محمد امين271942060257

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0احيائيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتكوثر سالم جبار معن251942055086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء جواد نعمه هاشم251942170167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0احيائيانثىالنجفثانوية السجايا الحسنة للبناتنوره حسين كاظم جواد251942104050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتنور العيون مهدي حسن خماط241942114288

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحوراء عباس عبد االمير حميدي251942096104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0احيائيانثىالنجفثانوية السجايا الحسنة للبناتامل قاسم عبد الرزاق ناجي251942104007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحامدات للبناتزهراء عبد الهادي شهيد حسين251922191016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0احيائيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتتبارك شهاب حميد طالب251942089019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبناتزينب صبيح منزل عمران241952149010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائيانثىالنجفاعدادية واسط للبناتسجى راضي بجاي عاصي251942066037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0احيائيانثىبابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةماجده كاظم عبدصالح حسن231942168027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتفاطمه هادي محسن حسون241942114253

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0احيائيانثىبابلثانوية شهداء الشوملي المختلطةنبأ علي كظير كاظم231942219012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتزينب سليم عبد الحسن ردام221942393081
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء هاشم عبد الرضا كوس251942084454

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائيانثىالنجفاعداديه امنة الصدر للبناتوالء كريم عبد نور حسين251942082051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0احيائيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتفاطمه احسان جواد حمزه271942064120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتماره ضياء عزيز ناجي251922122040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0احيائيانثىذي قاراعدادية العقبة للبناتهدى عبد االمير كاظم جابر221942111064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتبنين كرار رحيم محمد251942096064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزهراء شاكر عبادي عبيد231942271176

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0احيائيانثىالنجفثانوية السجايا الحسنة للبناتخديجه كاظم دوحي مجلي251942104018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتورده عباس عمران عبد هللا271942068201

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء احمد علي عباس251942084369

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتهدى عطا هللا جامل عذيف251952075019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتبنين امين عبد االمير عبد الحمزه241942104024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء رياض تركي عباس251942170178

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتسكنه واثق هول ردام221942393098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء حامد قاسم عبد251942062242

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0احيائيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتزهراء احمد صالح عبد هللا241942097013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0احيائيانثىالنجفثانوية االندلس االهلية للبناتزينب سجاد عباس كاظم251942098009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناترسل صالح مهدي عبد الحسين241942117062

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين قاسم شاكر حبيب251922086031

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينامير فليح حسن كصاب291921028020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتزهراء احمد رحيم نور251922091033

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنيناحمد يحيى رويح عالج291921010011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترقيه صالح حسن عبود251922089024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينحيدر سالم مدفون فتيني241921029016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد قيس ابراهيم جبر251921008019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية خولة للبناتزهراء سعد عواد عبد الساده241922116030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ادبيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينحسن عبد الكريم صالح صاحب251921152007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد جمال رحمن شالكه251921008011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتنوره واصي جهاد حمادي251922086208

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن خلدون للبنينعباس مهدي برجس مزيعل141921049041

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ادبيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينعلي شياع محيل عبد الواحد231921255066

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتزينب عقيل عبد مسلم حسون251922078061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمؤمل ظافر عبد االمير راضي251921122146

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي محمد كاظم شاكر251921008156

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينكرار محمد جواد كاظم271921006047
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتدينا سالم جاسم رطان251922086080

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد صباح عبد العباس خضير251921024260

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةعباس احمد حمود عبد المهدي251921122084

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتغسق رسول حسن سلمان291922079052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةغفران ناظم صحن عبد251922122108

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتزهراء كامل عواصة عباس291922054059

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنينابراهيم كريم مهجر محسن161921136001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحنان حسون محمد انهير251922096019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0ادبيانثىالنجفاعدادية شمس الحرية للبناتانفال رعد جاسم محمد251922094006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي مهدي متاني محمد251921116043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتبتول نور عبيد بجاي251922170018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينحيدر خالد محمد حسون251921211021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةحيدر رحيم خضير عباس291821109057

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينجون حسين محمد عبادي251921008041

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتسجى جعفر نزار محمود251922091052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ادبيذكرالنجفثانوية ال ياسر للبنينعلي محمد سلمان غافل251921204017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد ثابت حسين بريو251921008097

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتفاطمه موسى جعفر علي251922064071

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيانثىكربالءثانوية الحضر للبناتزهراء صادق مصطفى شياع271922051017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد سالم مطر زايد251921008014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتفاطمه علي حلحول عبطان251922053046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتمالك وسام حسين عبيد251922058029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيذكرالنجفثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةسعيد حسن طالب فضل251921121009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيانثىالنجفثانوية عين الحياة المسائية للبناتضحى صالح كريم جاسم251922171026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيذكرذي قارثانوية تل الزعتر المختلطةمصطفى رياض محمد عبدون221921227024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفرزدق للبناتزهراء كريم رميض مطر251922073018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتآيات حسن كاظم محمد251922086013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتغفران جسوم حسن مطر251922096061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتبنين غانم هادي مسلم251922083005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتشهد وليد سامي جودي251922056060

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينعباس عبد هللا هادي كاظم251921211032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينامير ثامر عبد هللا شاكر251921008030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتزهراء جاسم كاظم هنين251922078045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0ادبيانثىالنجفاعداديه امنة الصدر للبناتحوراء جواد مالك حسين251922082007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0ادبيانثىالنجفاعدادية  شجرة الدر للبناتفاطمة علي عبد النبي صكر251922080050
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0ادبيذكربابلثانوية الرحمن المختلطةكريم سوادي عبد الجاسم عَكروك231921165024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتأميره جعفر ناجي كشوش251922056003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتحنين باقر جاسم محمد251922086050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتبتول كاظم مخيف فتالوي251922079017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء بنين فراس عبود كاظم251922093013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتفاطمه حسن علي رسن251922075051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحامدات للبناتانتصار محمد تركي عطيه251922191002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناترقيه جاسم محمد فرعون251922064032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةبنين جواد كاظم شتيوي251922122018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0ادبيذكرالنجفالخارجيونحميد عبدمسلم عبدالحسين حمزه251921400015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمرتضى عالوي ناجح هويدي251921122177

كلية اآلداب/جامعة الكوفة449.0ادبيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتزهراء زهير كناوي ناجي241922097020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة451.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي زيد برجس فرهود251921116041

كلية اآلداب/جامعة الكوفة452.0ادبيانثىالنجفثانوية المرتضى االهلية للبناتزهراء موحان شريف مشجل251922110008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة466.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناترغد علي جابر نعمه291952056014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتحوراء صباح رزاق عبد الرضا251952083011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتنور سليم عبد محسن251922056104

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى ضياء حسن عطا هللا251951009115

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى عادل نوري عبد251941007320

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0ادبيانثىالنجفثانوية االسراء للبناتهند كريم شاكر مجلي251922088030

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0ادبيذكرالمثنىثانوية التآخي للبنينوسام حسين جفات مدفون291921018050

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0ادبيذكرميساناعدادية الثورة للبنينعلي عبد الستار جبار خريبط281921001024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0ادبيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتزينب حاتم نجم عبد251922058016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينحسين علي هيالن زيادي141921018034

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب رياض محمد رضا جعفر251922085021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتساره واثق رحيم احمد281952068036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتامال عايد عبد الحسن صدام251922078011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمرتضى ستار جبار عبد251921122176

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةمحمد حسين مطر خشم251921113028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينساجد نعيم غالي فزاع291951007068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء عبد الخالق محمد تركي251922056042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناتميعاد هشام سليم غثيث241922145039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينموسى عدنان ناهي حبوب221921376122

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينامير راضي حسين عبيس251951001015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ادبيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينحسين عبد االمير دخيل رحم251921027014
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتخديجه عباس كريم حلو241952114003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينباقر عبد الكاظم باقر يحيى161921112009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمحمد باقر فالح مهدي251851007198

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتنرجس محمد محسن هاشم251952070023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة472.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةشذى رضا عبد الكاظم فرحان251922122096

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتصفا جبار زويد حسين221952321038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة479.0احيائيانثىبابلثانوية الباقر للبناتسجى مهند قحطان خلف231942105049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بزهراء كامل كريم محمد251942100188

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينموسى جعفر حسين كامل221921086098

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناترندا ايهاب محمد جاسم231942087130

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0احيائيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينزيد عباس جاسم محمد231941250017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0احيائيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينمحمد حسين حمزه سلمان231941038064

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتعلياء سالم هادي رباط241942220380

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0احيائيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمصطفى جنابي حسين نجيب251941157070

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعبد الرحمن علي صالح مهدي251921008132

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0احيائيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينمحمود رحيم شالكه محمد221941017079

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينعمار احمد جاسم محمد251941031531

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتفاطمه توفيق حطاب جعمول251942101205

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتمريم محمد صاحب محمد حسين251942070152

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةامل ميثاق مهدي جهادي251942122016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0احيائيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتفاطمه محمد عبد الرضا مدب241942097029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0احيائيانثىذي قارثانوية السبطين االهلية للبناتبروج ناصر حسين مطشر221942394022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0احيائيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتضحى ناصر ذياب كاظم251942056085

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0احيائيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينحسن حيدر محمد حسن جاسم251941001053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةرقيه علي حسين حسن251922122059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة596.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء محسن جابر ايوب251942084439

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0ادبيانثىالنجفاعدادية  شجرة الدر للبناتنرجس عبد الزهرة حمد عبد الحسين251922080066

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينسجاد فيصل فتنان عطيه251921015007

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0ادبيانثىالنجفثانوية الشهداء للبناتنور حسين عبد نور جمعه251922090017

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتزهراء عدنان حمزة مهدي251922079054

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0ادبيذكرالديوانيةثانوية البدير المسائية للبنينرائد حمزة غبين لهيمد241921209004

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0ادبيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينعقيل مسلم داود فياض231921052054

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسجاد عادل جدوع صالح251921116026

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىالنجفثانوية االكرمين للبناتساره علي تومان غازي251922081022

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىالنجفثانوية االسراء للبناتدعاء عباس كريم هميم251922088012
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قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء ناصر جبار فياض251922085020

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينمؤمل شريف رضا وهاب271921022035

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىذي قاراعدادية قلعة سكر للبناتفاطمة علي ذياب مكطوف221922171026

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينحيدر حسن جبر ماضي281921004048

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناترباب جالل حسين غالي241922145016

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىبابلثانوية مصباح الهدى المختلطةنور ميثم صافي جبر231922205019

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب مهدي هادي حسون251922096044

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتوفاء ستار جابر علي251922075070

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتزهراء رحمن علي ناصر231922145019

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.0ادبيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتهاجر علي ناهض نايف231922111065

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.0ادبيذكربابلالوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين احمد حسن ذياب عبد الخوه231921035001

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينحسين عامر مكوطر موسى231921252028

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينحيدر خير هللا كاظم جريو241921016028

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتسجى جواد كاظم سهر291922050072

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتزهراء نعمه عويد كاظم251922078055

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية نفر للبنينحسن شاكر محمد حمزه241921025007

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة434.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةأفياء حسن رزاق شرهان251922122002

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة434.0ادبيانثىالنجفثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةغدير صباح سوادي عجه251922121007

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة434.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتزينب عباس حسين خضير251922091047

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0ادبيذكرالديوانيةثانوية المرادية المختلطةحمزه حبيب جاسم محمد241921158007

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0ادبيانثىالنجفثانوية الشهداء للبناتآمال عبد العالي عطيه شنور251922090001

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتميالد حسين مفتن عبيد251922079113

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتبنين حسين عبد االمير حسين251922075015

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتشهد نجاح عبد المهدي صالح251922091058

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ادبيانثىالنجفثانوية الشهداء للبناتايمان محمد تركي عبد251922090003

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ادبيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينعلي سريبت عبود حسن231921038018

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناترؤى محمد حسن عبد الستار251922086081

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتبارك رائد عبد االمير حسن251922096012

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء تبارك مكي كاظم عبد الحسن251922093016

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية خولة للبناتتبارك عقيل عباس صدام241922116017

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزينب فارس صالح مجيد251952170072

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ادبيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتنور الهدى رشيد مرجب ضمد221922204016

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0ادبيذكرالنجفثانوية المناجاة المختلطةعلي فاضل هالل عيدان251921114006

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينمرتضى ميثم غالي عبيد221951046064

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينمجتبى قاسم كاطع ثامر221951009038
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قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلي باسم ناصر حسين221921020029

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0احيائيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين محمد كريم ظاهر حبيب231941063024

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0احيائيانثىالنجفاعدادية الزاكيات للبناتفرقد خريبط شطراوي فنجان251942071038

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتكوثر جبار عبد الحمزه علوان231942109185

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0احيائيانثىالنجفالخارجياتحوراء عبدالحسين كاظم محمد251942401016

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمصطفى حيدر حسن سعد251941007333

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0احيائيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتضحى احمد عباس محمد251942064033

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتتقى احمد شهاب هادي251942068015

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0احيائيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتايات جعفر صادق كريم251942083005

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0احيائيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتزهراء سعد يوسف جاسم231942090126

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة469.0احيائيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمه احمد جواد محمد باقر251942086067

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة472.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزينب مقداد نعمه كاظم251952089016

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتحنين عباس كاظم مطر251942170090

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتزينب قاسم هادي عباس271942063102

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0احيائيانثىالنجفاعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبنين علي مجهول كاني251942076007

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينماهر حبيب عبد العالي حسن161951363172

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتفاطمه فاضل عليوي كحيط241952095028

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0تطبيقيانثىالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتبنين حسين عبد الحسين ناجي251952102002

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتمريم مهند نعيم عباس271952067047

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات هدى نوري محمد صادق باقر251942192167

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0احيائيذكربابلاعدادية الكندي للبنينمصطفى رياض جواد طالب231941007135

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس طارق عبد الزهرة وادي251941150179

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمصطفى مجيد غازي كريم251941205370

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الرحمن االهلية للبنينمنير حسن سنيد محمد241941045033

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0احيائيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتربى نزار خضير حسن241942097010

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات شهد حيدر ماجد محمد251942084581

كلية االثار/جامعة الكوفة456.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناترنا حيدر جابر خضير251942059235

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0احيائيانثىالنجفالخارجياترؤى رزاق عباس حسين251942401019

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينحسن ماجد كاظم حسين271921038026

كلية االثار/جامعة الكوفة464.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات داليا عبد الحسين محمد جبار251942084262

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةزينب عامر عفلوك مطر251922122078

كلية الفقه/جامعة الكوفة421.0ادبيانثىبابلثانوية النجاة للبناتنبأ عظيم جاسم محمد231922139021

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينسالم هاشم موسى جعفر271921006025

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتوالء محمد جاسم مشكور251922064084

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىبابلثانوية الكفاح للبناتآيات عبد زيد ابراهيم علوان231922113002
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كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0ادبيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتاستبرق علي مالك جاسم231922098009

كلية الفقه/جامعة الكوفة424.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتلقاء قائد ابو الهود لفته251922170083

كلية الفقه/جامعة الكوفة425.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب سعد محمد خضير251922096040

كلية الفقه/جامعة الكوفة425.0ادبيذكرالنجفثانوية طريق الحسين المختلطةغيث علي حيدر كنعان251921123016

كلية الفقه/جامعة الكوفة427.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينمسلم غالب هادي جواد241921014065

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمصطفى عبد الزهره خماط نادر251921116060

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتزهراء فليح حسن موسى251922111018

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيذكرالنجفثانوية طريق الحسين المختلطةحبيب امين علي حبيب251921123003

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينقاسم ياسين جاسم محمد231921032065

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبيانثىالنجفالخارجياتزهراء حسين عباس حسين251922401032

كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتهاجر عالء كاظم عبد هللا251922056110

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبيانثىالنجفثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتشروق عباس عبد الرضا هدو251922063006

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتحنين عبد النبي يونس جواد251922170032

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه احسان علي فضل251922170076

كلية الفقه/جامعة الكوفة446.0ادبيذكرالنجفثانوية الخوارزمي للبنينطاهر أمين عبد الحسن طاهر251921021011

كلية الفقه/جامعة الكوفة456.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينسجاد كريم زعيبل ليلو221951307094

كلية الفقه/جامعة الكوفة470.0احيائيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمنتظر حسين علي عليوي251941012165

كلية الفقه/جامعة الكوفة471.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتحنين محمد عباس عبد251942108078

كلية الفقه/جامعة الكوفة479.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةسجى كاظم عبيد هادي251942122087

كلية الفقه/جامعة الكوفة483.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتبراء عالء ناجي عبود251952059032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينصفين جبار كريم عبود251951020010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتتبارك فالح حسن هادي251952089007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينحسين علي حسين موسى231951060009

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمصطفى حسين عوده خواف251951205146

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينامير عبد هللا كريم كاظم291851013003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترباب جابر ناجي أبراهيم251952089010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة449.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينحسنين رحيم كريم هادي251951011006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة450.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينمؤمل شهيد كاظم جابر271951037029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة450.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينيحيى طارش سعد عواد221951306141

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة451.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينيوسف علي عبد زوير221951003084

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة451.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينسمير عقيل نجم كاظم241951015042

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينحبيب حسين محمد جواد حبيب251951044023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة454.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية المختار الثقفي المختلطةمسلم كامل جاسم سويهي241951160012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة454.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينحسن هنون طعمه عبود291951151031

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة458.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية السماوة المسائية االهلية للبنينمرتضى عبدالوهاب عبدالرزاق موسى291951154006
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة459.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتبدور عبد االمير عبد الرضا حسين241952104008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة460.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينموسى سالم هاتف عباده251951008188

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة460.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينحسين عبد هللا مجهول خضير241951203065

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة460.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينحسين امين علي حزام261951202030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة460.0تطبيقيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينعلي بهجت حسين حربي261951208023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة462.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينغسان حميد فرحان عبدالحسين291951100146

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة462.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينمحمد هشام مطشر هاشم271951001136

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينمنتظر حسين وثيج مهلهل221951256013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0تطبيقيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينمحمد سالم رضيوي علي271951008085

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء عقيل عنون عبد251952070012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينعلي حسين عيسى محسن211941273033

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة464.0احيائيانثىكركوكثانوية اليقظة للبناتزينب صالح زين العابدين محمد201942134046

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة465.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينصالح كريم حرب عريان291941007181

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0احيائيانثىواسطثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتهبه ياس خيري حسان261942251041

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتازهار ناظم فارس كريم271942087008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0احيائيذكربابلثانوية المزايا االهلية للبنينعلي حكمت جاسم علوان231941074014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بضحى كاظم علي طالس251942100268

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0احيائيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينصفاء حسين وحيد سويلم221941040086

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناتغاده خالد صالل ثويني111942068075

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينكاظم سعيد جبار جاسم251941150252

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى باسم ابراهيم رحيم251941031798

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة469.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةباسم محمد فرج ناصر291941153050

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0احيائيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينذو الفقار عبد الزهره حسين علي251941022015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب حسن محمد نعمه241942220257

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بشهد عقيل طاهر جبار251942100261

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0احيائيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينحسين مهند عبد الحسين علي261941033044

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0احيائيذكرالديوانيةالخارجيونعبد الجبار طالب حمزه عجه241941400034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات رفل طه عبادي حلو251942084311

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0احيائيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينعلي خطيب شاكر يوسف271941001199

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0احيائيانثىميسانثانوية الغفران للبناتاية قاسم زامل عطوان281942069007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0احيائيانثىكربالءاعدادية الروابي المسائية للبناتايات حيدر مكي عبيد271942161007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0احيائيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينحيدر باقر حسين مجباس231941044012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتغفران غالب حنوش محسن251942108252

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنيناحمد عدي حميد عبد الكاظم241941027022

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0احيائيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينمحمد نعمه ابراهيم كريف261941205067
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0احيائيانثىواسطثانوية العزيزية االهلية للبناتزهراء صدام وسمي شالكه261942120102

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة490.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتآيات عدي سعيد جاسم251942096013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة492.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد هيثم عبد كاظم251941044340

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0احيائيذكرالنجفثانوية الذكوات االهلية للبنينمحمد عبد السالم حمادي عبد251941045124

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتامنه سالم عاكول بخيت271942160021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0احيائيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينمحمد كامل زويد حسين161941049039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمنتظر صالح جابر سلمان251941150380

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة504.0احيائيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتمئال ماهر هادي حمزه231942114114

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة510.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتايه محمد حبيب عبد هللا251942108032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0احيائيانثىميسانثانوية بطلة كربالء للبناترقية علي حمود حسن281942052036

كلية الطب/جامعة تكريت685.0احيائيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتتبارك ابراهيم خلف عمر171942285043

كلية الطب/جامعة تكريت686.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنيناحمد نبيل عبد المقصود محمد201941001038

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0احيائيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنيناسامه احمد علي عبدهللا211941033003

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنيناويس عبد الناصر ويس خضر181941003011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0احيائيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينعلي طوفان ابراهيم باوي211941009130

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينناطق احمد ناطق خضر171951011199

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0تطبيقيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينقتيبه عباس محمد سردي201951045015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية الزوراء للبناتمالذ سالم صبحي حسون181952162007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية االمام علي للبنينراكان عبد علي احمد181951013008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية القسطل للبنينعلي عيسى فرحان محمود181951077012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الزاوية للبنينعبيدة ميسر نزال ابراهيم171951039038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية التفوق األهلية للبنينهيثم سالم علي عودة101951043047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينتميم ايمن حسن علي171951028041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0تطبيقيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينرعد مطر خلف عبد201951020027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينحارث رعد علي حماد181951041012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية التآخي للبنيننزار جالل مزهر محمد181951046017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينغزوان رائد محمد محمود171951080055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الزاوية للبنينمهدي سالم ابراهيم احمد171951039076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0تطبيقيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةخليل عبد المجيد خليل ابراهيم331951070009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الصحابة المختلطةعدي جاسم محمد غدير181851305014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينوليد صباح حسن عطية171951005121

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0تطبيقيذكراالنباراعدادية العبيدي للبنينغازي فيصل فرحان عبيد191951024019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنيناحمد غانم حمد محمود171951009005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0احيائيذكرصالح الدينثانوية التراث العربي للبنينكمال عواد محمد خضير181941096015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينسعد عبد المنعم محمد عبد المحسن201941048067

739 من 168صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0احيائيانثىالنجفثانوية السجايا الحسنة للبناتفاطمه ابراهيم كريم عريبي251942104042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين محمد رمضان مصطفى نوري201941304119

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0احيائيذكركركوكاعدادية المنزلة المختلطةعبد االله يوسف محمد صالح201941209007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت607.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعمر حسين علي جعفر181941002114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت609.0احيائيذكراربيلثانوية اربيل للبنينابراهيم ياسين بدر خلف311941012002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينحسن مجيد خاجي صحن221951033022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد مهدي خلف منكاش281951151661

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينطالل محسن علي خلف181941002079

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الفياض للبنينسمير غانم دانوك عبود181941145013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت623.0احيائيذكرصالح الديناعدادية القسطل للبنينعبدهللا وائل عبدهللا محمود181941077017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0احيائيانثىاربيلثانوية بحركة للبناتسبأ حاتم سلطان عفصان311942043016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت644.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناتتيسير محمد احمد حميد311942081019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبناتليلى قيس خليفة حسين181952390007

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينعامر ثائر عبد هللا بنيان181951004020

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االمل االهلية للبناتامنه نهاد شريف خلف181942208007

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0احيائيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينعمار احمد امين خلف181941041037

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0احيائيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنينعلي حسن عبيد عذيب231941254025

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0احيائيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينامير علي موري عيسى291941003027

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0احيائيذكراالنبارثانوية األمالي للبنينعبد القادر محسن حمدان محمود191941038014

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينحسن بشار بنوان حسن261941001033

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0احيائيذكرصالح الدينثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينعبد هللا صفاء حسين علي181941146015

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتميسلون حارث داود سلمان181942183100

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت593.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينناهي علي عوفي شذر221951077084

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت630.0تطبيقيذكرميسانثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةقحطان سعيد عاشور طاهر281951102010

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0تطبيقيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينحكيم علي عبد جوني221951319008

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الغربية االهلية للبنينصعب نزيه هويدي حمودي191951117002

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت610.0تطبيقيذكرذي قارثانوية االصالح المسائية للبنيناحمد مرتضى كاظم سباهي221951318003

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينعمر احمد عيسى محمد181851041038

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنيناحمد بدوي خالد عمر181951006003

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0تطبيقيذكراالنبارثانوية دمشق للبنينطارق زياد فرحان عبيد191951052010

كلية العلوم/جامعة تكريت489.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينايوب علي احمد مصطفى181951067007

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0احيائيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينايمن شاكر محمود عباس191941028012

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العلم االهلية للبنينهيلين هاشم نايل غضبان181942136012

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0احيائيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينمحمد علي امين خضير171941116025

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينيوسف حسين محمود صالح181941005056
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كلية العلوم/جامعة تكريت568.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتعلياء حسين عزيز مطر201942114056

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0احيائيانثىصالح الديناعدادية فاطمة بنت اسد للبناتتبارك عباس مهدي حسين181942392010

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتبراء ضياء شاكر محمود181942183017

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0احيائيذكرنينوىثانوية الحود فوقاني للبنينسامي غازي رمضان حسين171941041002

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0احيائيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعبد هللا سعد احمد حميد101941205054

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةاسحاق ابراهيم محمد عجمي121941020023

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتسبأ ضرغام محمود مهدي181942237024

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0احيائيانثىصالح الدينثانوية النوراالهلية للبناتمريم صالح مجيد صالح181942391029

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتنورس ثامر عبدهللا زهوان181942194051

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0احيائيانثىصالح الدينثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاسماء محمد مهدي صالح181942271009

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عين زالة للبناتفاطمه معيد عصمان طلب181942164012

كلية العلوم/جامعة تكريت658.1احيائيانثىصالح الدينثانوية تكريت للمتميزاتعال عالء عبدالرحمن طه181942178020

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514.0احيائيذكرصالح الدينثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينعمر خطاب عمر محمود181941160022

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الزبير بن العوام للبنينعز الدين ابراهيم حسن حمد181941070012

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت525.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينعلي صالح الدين عبد هادي191941114065

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت481.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية القسطل للبنينمحمد بديع محمد صالح181951077015

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517.0احيائيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينمحمد احمد رشاد حسين181941041047

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الزهور للنازحات للبناتزينه احمد عدنان حميد181942272005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةاحمد عدنان احمد صالح181941015006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سدرة المنتهى للبناتريم يوسف سليمان محمد181942259016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0احيائيذكرصالح الدينثانوية السالم للبنينعبدهللا عصام عبدهللا حميده181941044028

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت548.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتأنفال منذر كمال عبد اللطيف181942373011

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينسلطان اسكندر جاد هللا عبد181921342052

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ادبيانثىصالح الدينالخارجياتغفران صفاء محمود احمد181922401043

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االبراهيمية للبنينعبد الجبار خليل عليوي حسين181921001032

كلية الحقوق/جامعة تكريت460.0ادبيانثىصالح الدينثانوية بيجي المسائيةصفا محمد فتحي محمد181922332045

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةعيسى محمد حسن عطيه181921332244

كلية الحقوق/جامعة تكريت463.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينمصعب علي جميل علي181821047062

كلية الحقوق/جامعة تكريت464.0ادبيانثىصالح الدينثانوية البراء بن مالك المختلطةتسواهن مخلص سلمان يوسف181922295002

كلية الحقوق/جامعة تكريت467.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االبراهيمية للبنينسجاد علي سلمان صالح181921001028

كلية الحقوق/جامعة تكريت467.0ادبيذكرصالح الدينثانوية جمال عبد الناصر المختلطةيوسف غانم احمد جسام181921313027

كلية الحقوق/جامعة تكريت467.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينحمزة نصير خلف حميد181921041021

كلية الحقوق/جامعة تكريت468.0ادبيذكرصالح الدينثانوية التآخي للبنينوليد خالد مطر عطيه181921046030

كلية الحقوق/جامعة تكريت476.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سيف الدولة للبنينمحمد خضير صالح صايل181921088019

كلية الحقوق/جامعة تكريت478.0ادبيذكرصالح الدينثانوية التآخي للبنينيونس عطيه صالح عيدان181921046031
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كلية الحقوق/جامعة تكريت479.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بني تميم المختلطةاحمد خضير عباس عبد العظيم181921279001

كلية الحقوق/جامعة تكريت485.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةمصطفى اركان خضر فاضل181951143027

كلية الحقوق/جامعة تكريت486.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنينمروان شهاب احمد عواد181951118040

كلية الحقوق/جامعة تكريت492.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدين هيثم جاسم عبد هللا181921039030

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتنور سعد عبدهللا زهوان181942194048

كلية الحقوق/جامعة تكريت509.0احيائيذكرصالح الدينثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينهيثم عبد الرحمن علي فتاح181941149039

كلية الحقوق/جامعة تكريت509.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتهناء خلف احمد رجب181942194056

كلية الحقوق/جامعة تكريت515.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الرحمة للبناتابرار وليد خالد ابراهيم181942240001

كلية الحقوق/جامعة تكريت566.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الورود للبناتهاله حسن شحاذه حلو181922224007

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت420.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعبد السالم محمد صالح جاسم201921016042

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةحسين تركان عنون خلف211921223014

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دار العلم المختلطةاحمد وضاح عبود صبحي181921293003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سيف الدولة للبنينعز الدين فيصل محمود حسين181921088014

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحمد شمس الدين احمد عبد هللا201921311009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينمقدام منعم نصيف جاسم181921342113

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتزينب امداد خورشيد احمد201922140020

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيذكركركوككردية- ثانوية كلور المختلطة احمد عدنان كاكه محمد201921360001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيانثىاربيلثانوية شايسته للبناتزهراء هيثم مصلح نجم311922039012

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيذكرديالىاعدادية المتنبي المختلطةعبد العزيز وجدي ابراهيم حسين211821226022

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيذكرديالىثانوية الزهراوي المختلطةرعد خضير منصور حسين211921250007

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتسما ليث عبد الرحمن علي111922072060

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةطيب حبيب نجم عبد هللا201921259152

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت425.0ادبيذكركركوكثانوية شرق دجلة للبنينسيف عبيد يونس علي201921037017

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت428.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةعبد هللا مؤيد بدوي عبد101921160029

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت429.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتريم ماهر هاتف محمد211922097039

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت430.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنيناحمد عامر خضر حمد181921142004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت439.0ادبيذكربابلثانوية نابلس المختلطةعبد القهار فالح حسن طراد231921194011

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت441.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينمسلم اكرم عبد السادة علي241921008057

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت441.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينقاسم وهاب رزاق طعمه231921006048

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0احيائيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينمحمد عبد الجليل مجبل علي191941104047

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت459.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنيناسامة كمال نجم الدين خورشيد201941001043

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتتبارك فزع مجيد لطيف181942161014

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت466.0احيائيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنيناحمد محمد رحيم حسين181941019004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت470.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية الرفاعي للبنينعبد هللا مجيد خلف عبد هللا321941004031

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت489.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الصقر المختلطةعبد المهيمن بدر محمود فحل181941311021
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كلية التمريض/جامعة تكريت636.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةميديا رزكار علي عزيز201942344144

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتانجي احمد مصطفى كمال توفيق201942118039

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت491.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنيناحمد فارس حسين حميد181941002015

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت494.0احيائيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينمحمد عبد الكريم عبد الجبار عبد الرزاق111941022021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت494.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتهاجر رحمن داود جوده141942067119

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت494.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتابتسام ابراهيم مزعل حمود181942194005

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت495.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المستنصرية للبناتكناري هيثم عبد حمد181942172054

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت495.0احيائيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينمحمد بالل عبد الجبار عبد الرزاق111941022018

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت496.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية المهندسين االهلية للبنينمصطفى حسين رشيد محمد141941181010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت503.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الضلوعية االهلية للبنينرفل ثامر ابراهيم مجيد181942140009

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت504.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الغساسنة للبناتريحانه حايف محمد صالح181942197010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت515.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتتماره خالد خضير عباس181942183024

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت518.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الغساسنة للبناترانيا هايل ابراهيم احمد181942197006

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت546.0احيائيذكرصالح الدينثانوية النابغة الذبياني للبنينعلي لفته عبد يوسف181941092015

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت561.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البو عجيل المسائية المختلطةختام داود احمد خضر181942347008

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0تطبيقيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينعلي ياسين علي أحمد201951017023

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةعمران محمود عبدالرزاق حسن201941250090

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الرضوان للبنينعبد العزيز طواري دحام عناد111941034022

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينهمام ذاكر حازم حمدون171951020125

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتفرح عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الستار101942119075

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية دار العلم المختلطةساجد عبد اللطيف عبيد نصيف181851293012

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0تطبيقيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتزبيدة محمد عز الدين اسماعيل201952160009

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنينرامي جودت جالل كامل181941151032

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0احيائيذكرصالح الدينثانوية تغلب المختلطةخالد علي جبار احمد181941300007

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0تطبيقيذكرديالىثانوية قنديل المختلطةعبد العزيز خليل ابراهيم فرحان211951256009

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية بيجي للبناتنبراس علي خلف عكل181852177004

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحمد وليد عبد المالك عبد المجيد181941151018

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةمحمد ناظم عبد الكريم بنيان181941340043

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االسحاقي للبناتحوراء حميد خلف علي181842255009

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتشيماء صباح محمد عبيد181942373040

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةاحمد محمد عبد هللا ماضي181941143004

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنينحيدر ربيع ممدوح حمد181951073017

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الخانوكة للبنينعنتر عبدهللا حسين فياض181941065015

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الزبير بن العوام للبنينعلي صالح جمعه ضاحي181941070013

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الزوراء للبنينمحمود اياد اسماعيل محمد141951001048
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كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية السالم للبنينمحمد علي حسين كلش181951044018

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار العلم المختلطةافاق رزاق علي عبد181942293003

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون للبناتوالء عبد الخالق سليم حميد181842186056

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتنور خليل اسماعيل احمد181952183041

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنينعبد النور عبد الكريم فارس فيصل181941151064

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0احيائيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةعبد هللا جالل فرج صالح181941332090

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنينمحمد جمال مصطفى محمد181951118031

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية العلم االهلية للبنينسلمان جاسم محمد خليل181951136003

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتفاطمه كمال جادر عباس181952242063

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةمصطفى كمال حمادي عيسى181951143023

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينمصطفى جمال بدر حمادي121951022034

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية االخاء المختلطةعبد هللا حمد خلف ثامر321941053003

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الحمزة للبناتهاله فوزي عبد جاسم181942257033

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البيان للبناتزينه رائد حسن احمد181942246030

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الخضرانية للبناتهديه حسن دباس راوي181942218028

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنيناحمد دريد رجاء عبدهللا181951073007

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتصابرين شهاب احمد علي181942161032

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية االسحاقي المسائية المختلطةياسين نزار محسن حمزه181951336068

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتسراب شمس احمد جسام181942176103

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0احيائيانثىصالح الدينثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينازهار مشعان جميل عويد181942351002

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0احيائيانثىاربيلثانوية فينك االهلية المختلطةآيه طارق صابر عجوان311942065007

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0احيائيذكرصالح الديناعدادية خالد بن الوليد للبنينعمر اسامه محمد صادق181941089039

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتسميه حمد محمد فياض181952170005

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية االمام علي للبنينمحمد حسن عبد خلف181951013020

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريان للبناتغفران رافد عبود حسن181942250030

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنيناوس قحطان داود سالم181951005005

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتصفى رمضان علي جاسم181942194029

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الوطن للبنينعبد الرحمن صالح كاظم علي181941029009

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةعبد الرزاق سعدي اسماعيل عبد هللا181941340029

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الضلوعية االهلية للبنينالحكم سعد عزاوي حمود181941140012

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينمحمد خالد احمد عبد171941049053

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناترسل حازم حميد حمد311942081027

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية المغيرة للبنينعبدهللا انمار داود سلمان181951086006

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينعباس يوسف حسن سالمه181951047039

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0احيائيانثىصالح الدينثانوية بيجي المسائيةرند ابراهيم مهدي صالح181942332025
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كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الغساسنة للبناتبان محمود مطر درويش181952197003

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنينسعد مجيد عباس فنر181941085018

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنيننشوان محمد حسن اسود181941005052

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0تطبيقيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينشمدين مؤيد سبهان خلف201951253016

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبناتشهد ماهر حميد عبد181942222020

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناترقيه فاضل مجيد زبط181942200009

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيانثىصالح الديناعدادية القلم االهلية للبناتطيبه عبدالكريم حسن محمد181942275055

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية االقصى للبناترفل عبد القادر خليل خميس121942130008

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخصم للبنينمحمد عماد هداش محمد181941016064

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبنينابراهيم طاهر ابراهيم عطيه181941058001

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0تطبيقيذكرصالح الدينثانويه المحزم للبنينيونس نعمان دحام محمد181951024017

كلية الزراعة/جامعة تكريت437.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االماني للبناترسل علي عبد هللا علي181942254014

كلية الزراعة/جامعة تكريت437.0احيائيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينعمار حسن علي جمعه181941021028

كلية الزراعة/جامعة تكريت437.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةعمر ياسين علي محمد181951332114

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0احيائيذكرصالح الدينثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحمد عالء حميد رشيد181941149003

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةفاروق محمد خلف جراد181951143020

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0احيائيذكرصالح الدينثانوية العلم االهلية للبنيناحمد عزيز مرشود منوخ181941136001

كلية الزراعة/جامعة تكريت439.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتتبارك فالح محي طه181942251004

كلية الزراعة/جامعة تكريت439.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البو هيازع للبناتوداد ثامر ندا عبدهللا181942198020

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0احيائيذكرصالح الدينثانوية دجلة للبنينعبدالمطلب برهان محمد عبد181941069016

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتنور علي عوده جاسم181942194049

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0احيائيذكرصالح الدينثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينحسين سهيل حسين علي181941149009

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينكيالن حسن عجيل حسن181951002072

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشرقاط المسائيةمهند محمد خلف عويد181951339022

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية االشاوس المختلطةآياة احمد محمد جاسم181952117001

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينعبد الجبار ايوب احمد علي181951005017

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية القسطل للبنينهمام هيثم جار هللا محمد181951077024

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينخضير ياسين خضير عبد181941002063

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعلي حسين كاظم حاتم231951251182

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0احيائيذكركركوكثانوية الخان المختلطةايوب ابراهيم عبد هللا ابراهيم201941206006

كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية البو عجيل المسائية المختلطةايمان جود كاظم جدوع181952347003

كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الصقر المختلطةاحمد حاتم جهاد عناد181941311003

كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية عمر المختار للبنينوليد اياد عبدهللا احمد181951040067

كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية عمر المختار للبنينواثق طه حسن حمد181951040066

كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0احيائيذكرصالح الديناعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةباسم محمد ناظم جهاد181941352005
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كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينهمام محمد عبد الرحمن حسين101951042029

كلية الزراعة/جامعة تكريت443.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الملوية األهلية للبنينبركات محمد حسن احمد181941049007

كلية الزراعة/جامعة تكريت443.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنينابراهيم عمار مولود موسى181951073001

كلية الزراعة/جامعة تكريت443.0احيائيذكرصالح الدينثانوية المجيد المختلطةأُبي شياع احمد فياض181941105001

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية خالد بن الوليد للبنينأحمد حسين عايد حماد181851089001

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيد محمد العوض للبنينسفيان احمد عيسى محمد181851099007

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية التآخي للبنينعبدهللا احمد خلف صالح181951046010

كلية الزراعة/جامعة تكريت446.0احيائيذكرصالح الدينثانوية االمين للبنينعمر غازي عبد هللا جسام181941014019

كلية الزراعة/جامعة تكريت446.0احيائيانثىصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبناتندى سراج الدين منير سنودي181942390034

كلية الزراعة/جامعة تكريت446.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الرحمة للبناتايه طالل صالح حمود181942240009

كلية الزراعة/جامعة تكريت447.0احيائيذكرصالح الدينثانوية االمين للبنينعبد الوهاب ثاير رشيد حمادي181941014013

كلية الزراعة/جامعة تكريت448.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البو عجيل المسائية المختلطةرايه علي عوده جاسم181942347010

كلية الزراعة/جامعة تكريت449.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاية حامد عوني احمد181942347005

كلية الزراعة/جامعة تكريت449.0احيائيذكرصالح الدينثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينابراهيم قيس حمد جاسم181941160002

كلية الزراعة/جامعة تكريت450.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االمل االهلية للبناتنورس خليل اسماعيل ابراهيم181942208039

كلية الزراعة/جامعة تكريت454.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الشهيد وائل للبناتارياف حافظ صالح حمادي181942273001

كلية الزراعة/جامعة تكريت455.0احيائيذكرصالح الدينثانوية العلم االهلية للبنينعبد هللا عيسى حمد محمد181941136012

كلية الزراعة/جامعة تكريت455.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتنرمين جودت جاسم مهدي181942217034

كلية الزراعة/جامعة تكريت457.0احيائيانثىصالح الدينثانوية التراث العربي للبناتختام عبدالرحمن خطاب عمير181942210005

كلية الزراعة/جامعة تكريت462.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنينابراهيم غسان عبد الحميد علي181941151003

كلية الزراعة/جامعة تكريت463.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتأمنه فراس اسماعيل طه181942373008

كلية الزراعة/جامعة تكريت476.0احيائيذكرصالح الدينثانوية العلم االهلية للبنينعلي عيدان عطيه سمح181941136014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةعلي عبيد علي احمد211921223036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ادبيانثىصالح الدينثانوية االسحاقي المسائية المختلطةشذى نعمة ساهي حسن181922336026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعبدالرحمن علي حسين طعمة181951002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دجلة للبنينوائل متعب اسود حسين181921069020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سامراء للبناتساره سرحان عثمان محمود181922180031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةره نجد ه ر انور معروف محمد201921311040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ادبيذكرديالىثانوية طه حسين المختلطةعلي عامر نايف عليوي211921351012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0تطبيقيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينمصطفى احسان ياسين عبد هللا201951035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0تطبيقيذكركركوكتركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين حمزه خالد محمد زكي نور الدين201951391012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الرازي المختلطةفالح صبار عيادة وردان181951098005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ادبيذكركركوكثانوية الصالحية المختلطةابراهيم محمد ابراهيم جاسم201921228001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينمهدي زيدان عزاوي مهدي211921077129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ادبيذكراالنبارثانوية النساف المسائية للبنينامير فخري حميد عاكول191921364006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ادبيانثىصالح الدينثانوية ذي قار للبناتفاطمة خالد عباس رشيد181922233022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الواسطي للبنينقتيبه محمد حمود خلف101921040047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ادبيذكراالنبارثانوية الخلفاء للبنينعلي ياسين مصلح جاسم191921036033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناترغده محمد ماجد احمد181952242034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0تطبيقيذكركركوكاعدادية المنزلة المختلطةعبد الرحمن احمد علي طلب201951209011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ادبيذكرديالىثانوية تل االسمر المختلطةمصطفى عبد الرحمن حامد جلوب211921214035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينبرهان ناجي عيد صالح181851004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتميديا شوان سعيد صالح201952138049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينعمر ابراهيم محمد حسين131921001081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ادبيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنيناحمد جوري صالح عيدان201921261005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينذاكر احمد ذياب محمود181951067011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعمر باسم محمد صالح181951002058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية سامراء المسائية للبناتبالسم عباس كريم عباس181952374005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سمية للبناتزينب جنان جوده عبد هللا181922192008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0تطبيقيانثىكركوك نيسان للبنات9ثانوية شمس طه حسين كاظم201952101011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلمحمد حسين شوقي خليل201951002030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتغاده غزوان عطيه عبدون181922189018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتايالف نجم عبد هللا خضر181922237007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الصقور للبناتنبا احمد ابراهيم جاسم181922206023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ادبيذكرديالىاعدادية ضرار بن االزور للبنيناسامه رعد كريم درويش211921081006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0احيائيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنينمحمد رعد تركي عبدالجبار181941073020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتغفران ثامر عبد هللا مضحي181922237032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبنينبشار خالد خليل ابراهيم181941058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية السالم للبنينمحمد صدام خليل كلش181951044017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتتيسير ضياء مزهر فرحان111942065037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاخالص قادر عبد هللا محيميد201942282004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0احيائيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينحيدر عزيز محمد حمد121941022045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنينعمر ناصر حسين علي181951118027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتسجى شويش محمد فاضل181942161028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية عمر المختار للبنينمحمد اثير عبدالستار حسن181951040053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دجلة للبنينهشام رعد اسود حسين181921069019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبناتنور ناظم رعيف حسن181942209025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0احيائيذكرصالح الدينثانوية اليرموك للبنينمحمد حسين علي حسين181941129014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينمحمد زياد كامل طه181921142022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0احيائيذكركركوكثانوية الوثبة للبنيناحمد سالم محمود مرعي201941013007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0احيائيذكرصالح الدينثانوية ابن خلدون للبنينعلي كمال عبد شراد181841009053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينعلي فالح صالح مهدي211921063045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينحمد احمد محمد سطام181951067010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0احيائيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتشاجوان عدنان جبار كاكه عبد هللا201942135017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينعمر نوري حبيب حسين201921055039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ادبيذكرديالىثانوية المأمون المختلطةمصطفى احمد علي حسين211921212028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0احيائيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةسعد شهاب احمد سليم181941332058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينحسين عمار حسين محمد181951019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0احيائيذكرصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبنيننادر عبود نايف احمد181941057040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االمام علي الهادي للبناتزهراء محمد سعيد سبع181942252012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الخورنق للبنينوضاح عصام اسماعيل عبد هللا121921028022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الزهور للبناتتبارك ثامر فيزي لطيف181942261007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينخالد كريم خلف فرج211921063021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةمحمد خليل جهاد فنخ181951332129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0احيائيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتاديان ناظم علي محمود201942160002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةفهد نوفل ورد سحاب181951332119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الحضارة للبنينياسر موفق سلوم حسين181941059044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الزهور للنازحات للبناتحنين فالح ابراهيم علي181942272003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الروابي الخضراء للبناتمنار لؤي احمد خلف181942193026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0ادبيذكركركوكثانوية تل الذهب للبنينميسر عبد حسن علي201921219016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاستبرق مطر حسين هزاع181942347002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0احيائيذكرصالح الديناعدادية خالد بن الوليد للبنينعلي مازن عياش يوسف181941089038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون للبناتساره طالل عزيز صبح181942186028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الحضارة للبنينابراهيم خليل ابراهيم احمد181941059003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0ادبيذكرديالىثانوية الزمخشري المختلطةعبد الظاهر زياد طارق مجيد211921221009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الحارث المسائية للبنيناحمد صالح عبد هللا محيميد181941341003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0احيائيذكرصالح الدينثانوية ابن االثير للبنينابراهيم شاكر محمود علي181941008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0احيائيذكرصالح الدينثانوية االمين للبنينياسين مصطفى جاسم محمد181941014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0احيائيانثىاربيلثانوية جوارجرا للبناتصدى عبد هللا كريم محمود311942031022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ام المؤمنين للبناتايالف رحيم محي ابراهيم181942232014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0احيائيذكركركوكثانوية تل الذهب للبنينناظم غازي فيصل محمد201941219036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0احيائيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنينياسر احمد طه توفيق181941073034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينحسام محمد عبعوب محمد211921063008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينعلي محمد خالد ابراهيم211921034040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الضلوعية االهلية للبنينمحمد زياد عبد الكريم حسن181941140039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينصادق خميس احمد جاسم181941005029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0ادبيانثىصالح الدينثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتفاطمه منير كامل سلطان181922202012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0ادبيذكرديالىثانوية ابن يونس المختلطةراسم محمد خلف وادي211921228013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ادبيذكرديالىثانوية المأمون المختلطةاحمد رضا عبد االمير علوان211921212002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةايمن علي حسين حتيوي201951259061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية التآخي للبنينهيثم سعدهللا احمود صالح181951046018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتنازك عبد المجيد صالح محيميد181922170025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتنور مخلص حسين علي181942194050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0احيائيذكرصالح الديناعدادية خالد بن الوليد للبنينايوب محمد ابراهيم عبد181941089010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون للبناتايه عبدالرزاق حميد حمد181942186008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتحنين مخلص حسين علي181942194013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520.0احيائيذكرصالح الدينثانوية المهيمن المختلطةسيف صدام جاسم ضايع181941315004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الرازي المختلطةاحمد محمد علي جدوع181921098001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0ادبيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةمحمود عبد هللا محمد علي201921235046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينيونس شكر علي خليفة211921074109

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0ادبيانثىديالىثانوية الغيث المختلطةضحى عبد الكريم خلف حرامي211922247005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات نهله جواد احمد اسماعيل181922383057

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينلويس فندي محمود عارف201821022049

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0ادبيذكركركوكاعدادية تازة للبنينحسين علي سمين ولي201921018009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت437.0ادبيذكركركوكثانوية الملحة المختلطةقتيبة صالح حسن عزيز201921202010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت437.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينمصطفى سعدي احمد عبد المجيد211921007041

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت438.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينأركان محسن عبيد طالل231921253010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينعبد هللا خضر حمود حسين171921143046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت442.0ادبيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين احمد فاضل مصطفى ولي181921381001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت445.0ادبيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتنور يشار نقي عزيز201922106063

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت447.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينأحمد حيدر عودة مطر161921045002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت449.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات زيان قاسم خورشيد احمد181922384008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنيناحمد حاج حمد سليمان201951019003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت454.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنيناحمد مهدي قاسم حسن171951178005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت455.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينمسلم عبد الحسن كريم علي241951012065

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتاالء يوسف عثمان قاضي201942118036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةابتهال عزاوي ياسين ابراهيم201942282002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0احيائيذكرصالح الدينثانوية القحطانية للبنينعلي حسين كيطان عبيد181941123030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الفرات للبنينمناور عبد حسن اسعد181941020077

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0احيائيذكرديالىثانوية الحكماء المختلطةشهاب عبد االمير شهاب حمد211941244009
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةبكر محمد صالح اسماعيل201941259072

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0احيائيذكرصالح الديناعدادية المنصور للبنينعبدالرحمن خميس موسى حسين181941045026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0احيائيذكرصالح الديندراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين علي دلشاد شكور علي181941380032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0احيائيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةعلي طالب عبادة علي231941191041

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0احيائيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينصهيب وجيه عبدهللا رشيد211941033026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0احيائيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينمؤمن ثامر محمود شكور201941015048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0احيائيذكرديالىثانوية المهتدي باهلل المختلطةمحمد خليفه حسين شيال211941217026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحمد دعبول خضر محمد291941153012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينمصطفى عبد النبي محمد نهابه111941203245

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0احيائيذكراالنباراعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينحيدر محمد ساجت حسين191941041016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0احيائيذكرصالح الدينثانوية صدى العراق للبنينرضا هاشم حيدر علي181941035042

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0احيائيذكركركوكاعدادية تازة للبنينعلي حسين مردان دارمان201941018018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينحسين قحطان عدنان حاتم211921063081

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0احيائيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتايمان متين اكرام علي211942109017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0احيائيانثىصالح الديناعدادية طوز للبناتزهراء احسان عبدالعزيز عبدالرحيم181942181008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعلي حامد حمزة حسين231941006099

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0احيائيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةمحمد رعد ازاد عبد هللا201941307036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات سه يران يوسف انور درويش201942336004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0احيائيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينزينل مصطفى صالح الدين زينل201941013038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات أرزو فاروق فارس غفور181942383001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0احيائيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينعبد هللا نزار شاكر زباله241941200033

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتلينا احمد فاروق صابر201942114064

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االماني للبناتفاطمه حيدر ولي بندر181942254033

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينمحمود شكور محمود اسود181941135037

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينكرار علي حسين علي231941020289

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت467.0احيائيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينبالل سليمان محمد عبدهللا201941261017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت467.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد صباح محمد صالح احمد201941303149

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت468.0احيائيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتمروه جرجيس خضر علي201942140048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت470.0احيائيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلي محمد صالح حسن201941030097

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت474.0احيائيذكرذي قارثانوية الهناء المختلطةمصطفى رحيم مشتت حمد221941276009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت474.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتميساء غازي محمد رشيد181952203006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت475.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنيناحمد طه محمد ابراهيم171941023016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت477.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتشهله مدحت عيسى فرحان181942203048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت478.0احيائيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينسيف بشار احمد محمد171941005039

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت479.0احيائيانثىصالح الديناعدادية طوز للبناتزينب عباس انور مصطفى181942181013
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت493.0احيائيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ايفان سالم علي محمد201942330007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت536.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عائشة للبناتفردوس محمد غضبان حسين181942182076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0تطبيقيذكرذي قارثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينعبد هللا عيسى فرحان جخم221951332008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0تطبيقيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينياسر عبد هللا حسن محمد201951025034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةمهند علي حسين عطيه181851283028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الشرقاط للبناتخوله رافع خليف احمد181952163004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينكاظم عبد العباس فاضل عباس251951007148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينضرغام سعيد عذيب جاسم221951063017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعبد القادر حمود احمد حسين181951002031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد رياض جهاد احمد201951259260

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االمامين العسكرين للبنينعباس حساب جابي كواك221951254012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنيناحمد عدنان عبد الرزاق حسن271951001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينمحمد شليبان ماجد مرهج221951017048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينفهد كاظم سعدون موسى221951035074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0تطبيقيذكركركوكاعدادية تازة للبنيناحمد عبد الباسط رجب رضا201951018003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينعبد الرحمن صالح حسين صالح201951026015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينحبيب حسين عباس حسين291951016025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الوادي الخصيب  للبنينعامر زامل ترف محيسن261951023012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعبد الرحمن سعد ابراهيم ناصر201951019044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتمنى محمد علي مرعي181952183036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0تطبيقيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينحسين رحمه نايف كاصد221951319005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0تطبيقيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينامجد حميد جيجان حمود221951319003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتمها نسيم فاضل محمود181952251035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينعلي حسين سلمان عبار241951200029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينكرار كريم كاظم فجر261951209110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية سامراء االهلية للبنينعبد هللا سرحان سعد محمود181951152010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينسالم قيس جاسم هويس221951313014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتالهام ابراهيم علي عبد هللا211952109008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0تطبيقيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينزكريا يحيى جواد كاظم211951282005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية شمس االمل للبنينمحمد محسن كاظم دفاس221951374077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينشالل حسن جاسم صالح171951104016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينخالد وليد داخل نعيمه221951314026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينالمرتضى علي دوهان ناصر241951208009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0تطبيقيذكركركوكثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةعبد المعين خيرو أحمد حسين201951029005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0تطبيقيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينطه علي عزيز طه201951203007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0تطبيقيذكرديالىثانوية بردى للبنينعمر علي احمد خسرو211951229014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0تطبيقيذكربابلثانوية الغزالي المختلطةعبد هللا حمدان مجهول مطلك231951186018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0تطبيقيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينعبد الستار رحيم عمران عبيد231951255054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتازهار عزيز اسماعيل عبد هللا201952102004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية دار السالم للبنينعلي محارب كاظم زعل181851093003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينيحيى نور الدين صالح عيسى171951008167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االسحاقي للبناتفاطمه ساجد حمد جاسم181842255027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية شمس االمل للبنينكاظم دويش سعدون عبيد221951374063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناتسحر علي كاظم علي221952138034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0احيائيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينحسام احمد جياد علي201941020026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0احيائيذكراالنبارثانوية المجمع المسائي للبنينحسام فيصل عليوي عبيد191941347010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينناودار ئاكام ابراهيم محمد201941001309

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0احيائيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنينفوزي محمد فوزي امين191941360037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الرسول للبنيناحمد منصور بجاي كاظم241941035015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتزبيده محمود شعبان اسماعيل181942194018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنيناحمد محمد خلف جدوع171951003007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0احيائيذكرنينوىثانوية اركبة غربي للبنينرمضان محمد خليل خلف171941166008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0احيائيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينمحمد جمعة حميد محمد201941261056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينخالد يونس خلف صالح201941001072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االمل االهلية للبناتهديل حافظ شويش نايف181942208042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينسجاد عامر محسن هواله241941202035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0احيائيذكرصالح الدينثانوية القبس للبنينقصي عدنان شجاع احمد181941131019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0احيائيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينمحمد محسن احمد خضر181941054022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتغفران ناجي حواس خضير181942373045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينخضر عباس كاظم محمد221951308022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0احيائيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتحوراء ناجح علي حسين211942140055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0احيائيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينطارق زيدان محمد محمود211941009086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0احيائيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينوائل محمد جويد حسين221941041103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينكريم صالح خلف محمد201941253043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0احيائيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينمروان عبد السالم صالح محمد171941009093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0احيائيانثىصالح الديناعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةزهراء صدقي مهدي عبيد181942352019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0احيائيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينمحمد مظهر حسين محمود211941007075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0احيائيذكرصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبنينمصطفى زوبع رشيد سلطان181941057030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0احيائيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنينزاهد حواس مجبل دواس171941112018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0احيائيانثىصالح الديناعدادية القلم االهلية للبناتدعاء عباس محمد خلف181942275027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0احيائيذكرنينوىثانوية الفاضلية للبنينعبد الرحمن منير خليل يعقوب171941340010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0احيائيانثىذي قارثانوية الفاطميات للبناتنبأ كاظم جمعة حسن221942126045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينزين العابدين عماد غريب صكبان291941002069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تل الشعير للبنينمحمد ستار خلف محمد171951052009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0احيائيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينمصطفى محمد عزيز ملح201941020109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0احيائيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينحسين فارس عبد الزهره نغيش241941200014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0احيائيانثىكركوكثانوية اليمامة للنازحاتنوال ابراهيم اسماعيل محمد201942172033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0احيائيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينايمان احمد مشيوح احمد171942046008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناتضحى ياسين محمد حسين181942200015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0احيائيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينعبدهللا جمعة خلف شيال171941064035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمروان سالم محمد عاصي171941350215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ام المؤمنين للبناتعبير ايوب طريد كردي181942232042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0احيائيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينمناف سليل أحمد طارش201941017046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0احيائيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينمحمد زين العابدين عبدالرحمن محمد201941011040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0احيائيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينصهيب حسن اتروش عبد هللا171941005044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينعباس شهاب احمد مصطفى171941124067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0احيائيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينزينب شهاب خليف اعبيد171942046023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0احيائيذكربابلاعدادية القدس للبنينمنتظر حسين علوي صغير231941055057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0احيائيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينعلي محمد بشير حسن181941067034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةهمام هاشم حسين علي201941259352

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0احيائيانثىديالىثانوية االنامل للبناتايالف داود سلمان رحمان211942184004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0احيائيانثىصالح الدينثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينايالف غالب ثابت مهدي181942351006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبنينعمر عبدالعزيز حسن سعيد181941058019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0احيائيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينعمر ياسين دبو حمد201941020084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الزخرف المختلطةهارون رشيد محمد علي101941154018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينمحمد كامران محمود فرج201941302144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0احيائيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةعبدالباسط علي عبد محسن231941178021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبناتبان محيسن غربي شفلح181942209001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتتبارك محمد عبدهللا حسن181942236031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0احيائيذكراربيلثانوية فينك االهلية المختلطةعبد هللا طالب علي عمر311941065051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الفرات للبنينصالح حسن علي كتاب181941020033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0احيائيذكرنينوىاعدادية عوينات للبنيننامق احميد خلف بلو171941111030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينعمر عادل خضر عبدهللا181941036046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0احيائيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةحارث محمد حمد خلف191941287009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البوجواري للبناتنور راجي نجرس عبدهللا181942168013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0احيائيذكراربيلثانوية سيوان للبنيناحمد حمدان محمد حسن311941003004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناترونق رائد حميد عبد هللا181942170043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0احيائيذكرنينوىثانوية نينوى للبنينرضوان سعدي عبود عابر171941207015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتديانه فارس نوري فارس181942203027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0احيائيذكرديالىثانوية العرفان المختلطةمصطفى علي مهدي صالح211941352021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0احيائيانثىديالىثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتهدى مظلوم علي هاشم211942183031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0احيائيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتهاجر طالل صبار محل311942038067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0احيائيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةعلي ميثم حسين ياس231941178030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0احيائيذكرنينوىاعدادية عوينات للبنينحواس صالح ويس احمد171941111008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الباهلي للبنينفاطمه باسم حميد عباس181942084011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0احيائيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةاحمد محمد جاسم عبيد191941345010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0احيائيذكرصالح الدينثانوية السالم للبنيناحمد خلف سلمان درويش181941044002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0احيائيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنيناسعد يونس فاضل محمد201941261011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0احيائيذكرديالىثانوية ابو البشر المختلطةحسن صالح علي هناو211941268007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0احيائيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينيحيى عباس نايف محي الدين171941018232

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0احيائيذكركركوك المختلطة7/ ثانوية حوض سيف خلف مهدي صالح201941238012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0تطبيقيذكربابلثانوية الفالح المختلطةوليد جعفر هالل راشد231951198019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0احيائيذكرصالح الدينثانوية دار العلم المختلطةاحمد جاسم محمد ساير181941293002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0احيائيذكرصالح الديناعدادية االمام المختلطةعيسى حميد ذياب حسن181941278010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سومر للبناتايمان حسن حمد ذاوي181942270003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0احيائيذكركركوكثانوية شمالن المختلطةمحمود خضر حسين عواد201941227012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الفضيلة للبناتنهى كمال خليل ابراهيم181942171017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناتاميرة يونس عبيد محمد181942200003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0احيائيذكرصالح الدينثانوية العلم االهلية للبنينمحمود مؤيد علي خليل181941136020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الزهور للبناتمنتهى محمد عبد جاعد181942261035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينياسين عيسى محمد عزاوي201941019169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0احيائيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينعواد نواف عبدهللا مشيوح171941046025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0احيائيذكركربالءالخارجيونحسين نعمه علي جوالن271941400012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0احيائيذكرنينوىثانوية نينوى للبنيناسامة عبد هللا ابراهيم عبد هللا171941207007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية الشروق المختلطةعبد هللا حامد صبر محمد321941043004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0احيائيذكرنينوىثانوية المصطفى للبنينيونس داود خالد خلف171941077060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0احيائيذكرصالح الديناعدادية االمام المختلطةسلوان ابراهيم عزيز حميد181941278005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0احيائيانثىديالىثانوية ابو البشر المختلطةأسماء صالح علي هناو211942268001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االرتقاء االهلية للبناتأساور صالح جاسم حريدي181942230004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناتساره ربيع محمد جاسم181942200010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتفاطمه نبيل عبد علي مزعل181942205073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سدرة المنتهى للبناتابتهال ابراهيم احمد خلف181942259002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنينعمار عبد الحليم سالم خلف321941010066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0احيائيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينميثاق احمد محمد ابراهيم171941084093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينهيثم يوسف محمد عبد201941253061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0احيائيذكرصالح الديناعدادية االمام المختلطةرسول حميد كبسون حميد181941278004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينحيدر محمود محمد عبد201941253020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتنهيل ضرار شاكر محمود181942183104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0احيائيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينمحمد احمد اهالل عجاج181941054018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0احيائيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينسعد عواد عبدهللا سويف171941042007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجوالن للبنيبنميثاق فاضل عبد الرزاق رشيد111921042068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ادبيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينصاحب محمد عبد عبد هللا181921036015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ادبيانثىديالىثانوية االديبة للبناتشهد خضير اسماعيل عبد211922114010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الزهور للبناتغفران احمد صالح عباس181922261030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينمحمد عبد الرزاق عبد الحي صالح201921022081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ادبيذكراالنباراعدادية الكرمة للبنينقاسم اياد فيصل عالوي191921066032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينسعد حسيب عبد هللا جاسم181921003007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ادبيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتتبارك عقيل منصور عبد هللا211922134014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينعلي ابراهيم حسين عطيه181921005009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةمحمد محمود علي محمد201921206030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ادبيذكركركوكاعدادية توركمن ئيوي للبنينغازي احمد ابراهيم خطاب201921051015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينرامي مزهر شكر محمود211921074031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ادبيانثىصالح الدينثانوية بيجي المسائيةاحالم جمعه عبد جاسم181922332002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ادبيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينعبد هللا محمد طاهر جمعه201921255047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ادبيذكرديالىثانوية الحكماء المختلطةمحمد مهدي خلف عبد211921244014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينمحمد قادر علي حسن211921074089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينبارق حميد صبري احمد181921003006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الناعمة للبنينثائر عبد هللا روضان غربي181821133003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةهشام محمد بدر هالل181821283030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينرعد حمد هناو نصيف201921253021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ادبيذكراالنباراعدادية التقدم للبنينمحمد صبار زبار نزال191921062038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ادبيذكركركوكثانوية اشبيلية المختلطةحسن احمد اسماعيل سالم201921204007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتغسق محمد كريم حسن201922109022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0ادبيذكرديالىثانوية المأمون المختلطةانس مشرف عزيز حسين211921212004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0ادبيذكرديالىثانوية دمشق للبنينمصطفى محمود محمد محمود211921048023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتصفا عادل حازم ابراهيم211922091070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ادبيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينفارس محمد وسمي علي201921023041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنيننايف داود عزيز ابراهيم201921020080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دجلة للبنينمحمد حاضر ابراهيم حمد181921069013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ادبيذكركركوكثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةفهد حمد جاسم محمد201921252040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ادبيذكرذي قاراعدادية االمامين العسكرين للبنينحسين حميد حبتر شعواط221921254011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ادبيذكرديالىاعدادية المتنبي المختلطةعبد الرحمن روكان جرمط عبد هللا211921226020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عقبة بن نافع للبنينأحمد حسين محمد أحمد181921039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينناطق صالح عبد هللا عيسى201921020078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ادبيذكربابلثانوية التسامح المختلطةعبد الحسين حسن نعمه كثير231921192011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0ادبيانثىكركوكثانوية الخان المختلطةنور محمد خضر عاني201922206014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0ادبيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينمحمد نوري سلمان حسين181921019020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0ادبيذكرديالىثانوية الزهراوي المختلطةاحمد سمير حمد ابراهيم211921250001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتايناس نامس سرحان جبر181922170004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينسليمان خالد حميد علي201921020026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةمالك فؤاد كريم فرهاد201952282076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0ادبيذكرديالىثانوية القدر للبنينايمن موفق رشيد علي211921089006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينمصطفى احمد تركي احمد181921342106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0ادبيانثىصالح الدينثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتعبله فايق صالح مهيدي181922202009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةايهاب فرحان عبد هللا عباس181921283001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةيوسف فرحان جاسم حمادي181921283015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتايات خليفه محمود محمد181922236004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينحاجم مطشر سعدون مصطفى 201921253012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0ادبيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينسناء محمد عبد الرحمن اسعد171922046006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةياقوت انور ارحيم محيميد181952291003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتزينب اباذر مهدي محمد181942176085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0احيائيذكرنينوىثانوية اصفية االولى للبنينمحمود شاكر محمود جاسم171941035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابي بكر للبنينمصطفى حسين مصطفى سليمان181921097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0ادبيذكرصالح الديناعدادية المنصور للبنينامجد سعد احمد خلف181921045003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0احيائيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتفاطمة عزت محمد علي181942242118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0ادبيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنينمحمد خضير محمد خلف191921040038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةعبد هللا ابراهيم خليل رحيم181951143016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتطيبه سمير رشاد جاسم181942237035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينمصطفى وطبان فاضل رشيد181951041044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0ادبيذكرصالح الدينثانوية حمرين للبنينعبد الباري عدنان رديني حسن181921028008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0ادبيذكرصالح الدينثانوية حمرين للبنينقحطان عدنان رديني حسن181921028013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االرتقاء االهلية للبناترؤيه محمد حمد عباس181942230028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينمهدي صالح جاسم يوسف171941080172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتجنات محمد ابراهيم اينجه181942203023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0احيائيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتاالء كمال ابراهيم خليل231942117010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0احيائيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينخطاب حمود ابراهيم حياوي171941005033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0ادبيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينمحمد عباس جمعه منصور181921019019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0ادبيذكرصالح الدينثانوية البراء بن مالك المختلطةسلمان محسن اسليم عبد181921295002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0احيائيانثىصالح الدينثانوية خديجة الكبرى للبناتفاطمه موفق محمد رشيد181942231044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينمحمد عصام خلف محمد201941048173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504.0ادبيذكرديالىثانوية المأمون المختلطةمصطفى محمد حسن عطيه211921212030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينمحمد بهجت مطلك ابراهيم181941003041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتمريم ستار سرحان طالل181942176154

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0احيائيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةمؤيد خلف خضر علي201941235023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت531.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينمحمود شاكر محمود خلف181951067026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت555.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنيناحمد محمود عبد هللا فتحي171941008056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتمنار فاروق علي حسين181942237043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت560.0احيائيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينمحمد عمر حمد حمادة171941009083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت581.0احيائيذكركركوكثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةطه اسعد طه حمد201941208010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ادبيانثىديالىثانوية االديبة للبناتزهراء مقداد عبد خماس211922114008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتدموع علي طيار خلف201922109007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ادبيانثىالنجفثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتزهراء كريم زاير جبر251922063004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ادبيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتساره فاتح كريم علي رضا201922102029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ادبيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات ايبك صالح حسن كوثر201922395005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتنور فاروق عز الدين جاسم181922237041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ادبيانثىصالح الدينثانوية النزاهة للبنينصفاء كاظم عباس فرحان181922066002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ادبيانثىكركوكالخارجياتاخالص ياسر جبر مانع201922401003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتساره حاتم صالح عالوي201922157021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناترانيه عبد هللا علي محمد211922178034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ادبيانثىصالح الدينالخارجياتاالء عبد الرحمن شاكر حسين181922401008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتشهد عناد كريم عباس211922107022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ادبيانثىكركوكالخارجياتدعاء حمد ابراهيم صالح201922401015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ادبيانثىصالح الدينالمسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ابتهال عدنان كريم جاسم181922361001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ادبيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتتماره عصام ناظم ولي201922160009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناتزهراء قيس محمد حسن201922145013
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتكوثر سفان عايز شريب181922236045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ادبيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتاميره ترمن نايف صرباص261922106004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحجاز المختلطةحدهن سامي خلف حمد181922292005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتايثار سالمة علي محيميد181922217002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية النصر النموذجية للبناتنغم عبد الرزاق عبد الوهاب عمر321922030034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0ادبيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبناتسبأ علي حسين امين181922209010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية االسحاقي المسائية المختلطةحوراء عبد الرحمن كاظم علي181952336004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0تطبيقيانثىديالىثانوية نور االسالم المختلطةام كلثوم عبد هللا نجم عبد هللا211952243002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتازهار مجيد حسب علي221952104001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0تطبيقيانثىذي قارثانوية المدينة المنورة للبناتهدى صباح علي محيسن221952202012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0تطبيقيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتاميمه عامر عبد الجبار محمود211952140002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتحال حمد حسين مهدي211922178024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتاسراء علي ياسر علي221952106004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناترياحين عمر عيسى محمود181952242039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0تطبيقيانثىديالىثانوية رزكاري المسائية للبناتهاله عبد الرزاق كريم وهيب211952290022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0تطبيقيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتلقاء فاضل اسماعيل سلمان211952140047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتساره عليوي عبد الحسين عبود221952321031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ادبيانثىكركوكاعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتمروه جنكيز عمر خضر201922124033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0تطبيقيانثىبابلثانوية المرتضى المختلطةلهود عبيد كاظم حسين231952185002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتوجدان عواد اسود جارك211922178071

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ادبيانثىصالح الدينالمسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ريام شيبان لفته حردان181922361006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0تطبيقيانثىبابلثانوية فرج هللا االهلية للبناتصفا رعد سالم محسن231952155012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ادبيانثىكركوكثانوية القلعة للبناتسجى جاسم محمد منصور201922104011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتفاطمة علي حسين محمد221952105032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ادبيانثىديالىثانوية السرمد للبناتماريا شكري صالح مهدي211922157017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ادبيانثىصالح الدينثانوية القبس للبناتشيالن مطلك سعدون مصطفى181922190016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناتحنان جبار صبير مطر221952138015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0تطبيقيانثىديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةمها قاسم شكر حميد211952064003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية االعشى المختلطةميادة نعمان هوبي احمد181952290006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الحاتمية للبناتزهراء رعد جاسم محمد181952159005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الهدى للبناتتبارك عبد السالم مزهر طاهر181922269005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتحوراء حسن أكرم جاسم211922109008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتميسم محمد حسن محيميد181922217014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الهدى للبناتخوله زاهر عصمت كريم181922269007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناتهند بركان جاسم محمد181942200027
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0تطبيقيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتهاجر اسماعيل حميد لطيف211952091013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0احيائيانثىصالح الدينثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتضحى صباح حميد كجوان181942271037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةذكرى كفاح علي حسين201942282087

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتحنين عبدالرزاق جبار ياسين181942183028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتشهد قحطان عبدالستار طه181952161009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتفاطمه حسن فارس جمعه211922109030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتنور جاسم محمد ناصر101942109094

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينرغده علي حسين علي181942342013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون للبناتلينا محمد احمد خطاب181942186042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتاماني كامل عبد الغفور جراد161952209006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0تطبيقيانثىبابلثانوية اسمرة المختلطةفاطمه احمد محيسن محمد231952202006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0احيائيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتهدى صباح جميل حميد211942097159

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية الزوراء للبناتطيبه عمر عبدالكريم حسين181952162005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0احيائيانثىكركوكثانوية جالل رضا افندي للبناتندى سعد يوسف بكر201942119052

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0تطبيقيانثىبابلثانوية الفالح المختلطةفردوس رفيع نعمه منصور231952198004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتصابرين احمد محمد خضير181942236093

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0احيائيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينايمان محمد علي هالل171942046009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية االسحاقي للبناتامنه منعم مسرهد محمد181952255003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتسرى احمد حسين علي181942176104

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون للبناتليلى خوام شامل علي181942186041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتنريمان باسم محمد رزوقي181942237048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتسرى علي خضير عبد عباس231942115090

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الشهيد وائل للبناتمريم عصام محمد خلف181952273012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0احيائيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتسندس احمد حمد عبد الغفور201942140034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية مريم العذراء االهلية للبناتزينب جبار حسين عبد241942142023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0تطبيقيانثىكركوكثانوية حطين للبناتسهاد حسن علي حمادي201952133023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0احيائيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينسجى زيدان خلف حسين171942046026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المستنصرية للبناتداليا جمال رشيد لطيف181942172025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0تطبيقيانثىديالىثانوية السرمد للبناتزينب كامل امين نجم211952157017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتعائشه عقيل فاروق صالح181942194032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناترحمه هاني سالم احمد171942315052

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتايه زياد خلف طه181952161004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0احيائيانثىكركوكثانوية المهيري للبنينآية محمد خلف عيسى201942034002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0احيائيانثىصالح الدينالمسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين بسامه شيبان لفته حردان181942361003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0احيائيانثىاالنبارثانوية قريش للبناتحنان احمد حمد غريبه191842158014
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية البيان للبناترانيا عايد حمد طعمة181852246009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0احيائيانثىالسليمانيةثانوية كرميان للبناتغفران علي حسين علي321942020066

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سدرة المنتهى للبناتمروه غازي علي مصطفى181942259026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتميس غانم عنبر مسرع181942157021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0احيائيانثىكركوكثانوية الزيتون االخضر للبنينفاطمة ابراهيم محمد عيسى201942060002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ادبيانثىديالىثانوية ثأر الشهداء للبنينفيحاء عبد ربيع عباده211922084005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0احيائيانثىديالىثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتسمر بشير دلو حجي211942183015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتانسام مالك خطاب محمد سعيد191942199006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0احيائيانثىكركوكثانوية اشبيلية المختلطةضمياء راسم محمد هرموش201942204006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0تطبيقيانثىديالىثانوية قنديل المختلطةرحاب جاسم محمد اسماعيل211952256003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناتاالء احمد مجيد حسين181942194009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ادبيانثىكركوكاعدادية السالمة للبناتايالف ادريس وكاعي ضاري201922155004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الضلوعية االهلية للبنينميرانه خليل منديل فارس181942140022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناتفاطمه مظهر نهاد لفته181942200019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةريمان طه محمد محمود201942282098

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتغريد ياسر صادق حسن211942294016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىذي قاراعدادية البطحاء للبناتدعاء نعيم شايع روضان221942160013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىالبصرةثانوية صنعاء للبناتامنة نعمة طعمة جابر161942221005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناترنا حسين محمد عفر201942141034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الزهور للنازحات للبناتسجى سعد حميد علي181942272006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتسفانة غسان جابر هادي211922091064

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سدرة المنتهى للبناترحيق خميس خلف عش181942259014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سومر للبناتزهراء احمد حسون محمد181942270011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العذراء للبناتتبارك رميض جسام محمد181942207002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتهبه هيثم محمود درج181942373064

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االرتقاء االهلية للبناتأبرار احمد محمد احمد181942230001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتعائشة محمد ابراهيم محمد201942180072

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0احيائيانثىكركوكتركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات زينب نجاة فاضل مصطفى201942175012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتندى عايد جدوع مفلح121942231109

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سدرة المنتهى للبناتجيهان مزهر خليفه حمد181942259011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0احيائيانثىكركوكثانوية اليمامة للنازحاتدعاء عبد الوهاب ابراهيم نصيف201942172009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0احيائيانثىالسليمانيةثانوية النسيم للبنينجواهر صبار مبرد جدوع321942006003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0احيائيانثىصالح الدينثانوية آشور للبناتايه صالح حاضر حبتور181942243011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0احيائيانثىديالىثانوية فريشتة للبناتدالل حافظ حسين احمد211942176009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المرجان للبناتاشواق ابراهيم علي عبد181942262001
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتضحى عبدالمنعم صالح احمد181942161035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناترسل سعدي عبدهللا فارس181942200007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االمل االهلية للبناتماجدة مطشر حميد احمد181942208031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريان للبناتخلود عبدالستار اسماعيل غيدان181942250013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0احيائيانثىكركوكثانوية المعتصم المختلطةرويدة حمد سالم عبد هللا201942207007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المنى للبناتاالء خوام عاصي حاجي181942256003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0احيائيانثىكركوكثانوية العلياء للبناتمنار ابراهيم خليل فياض201942127020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتزينه كريم مساهر حمد181942217016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0احيائيانثىصالح الديناعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةرسل محمد حروش جاسم181942352014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0احيائيانثىكركوكثانوية باغداكول للبناتنور عبد هللا خيزران سلمان201942111044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الزهور للبناتفاطمه ياسر نوفان فرحان181942261028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الروابي الخضراء للبناتتبارك رياض صالح جاسم181942193009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيانثىبابلثانوية االنفال المختلطةصفا أمحان عبد راشد231942169013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةزيان صالح شهباز سلمان201942282110

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المرجان للبناتاميمه كريم نقدي حسن181942262003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبناتلمى مخيف حمد محمد181942209023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الحمزة للبناتناديه مؤيد عبدهللا فياض181942257032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الديناعدادية القلم االهلية للبناتشهد عباس عبداالمير حسن181942275051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الروابي الخضراء للبناتسالي وافي علي اسماعيل181942193015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتموده هشام علي كريم181942161058

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الغساسنة للبناتمنتهى خلف حمد حسين181942197019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الكوثر للبناتمنال بشار محي ابراهيم181942260020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0احيائيانثىديالىثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتشهد سامي احمد حسين211942183016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العدالة المختلطةسجى ضامر مطلك هالل181942318009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتبنين رعد جاسم جواد181942236026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0احيائيانثىصالح الدينثانوية بيجي المسائيةايمان مروان محمد عبيد181942332013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريف الزاهر المختلطةازهار عماد صخر جابر181942072002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الكوثر للبناتضحى عويد صالح خرشيد181942260016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت469.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات االء حسين جبار رشيد201942395014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةمريم ابراهيم علي جمعه201952282071

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0احيائيانثىصالح الدينثانوية البتول للبناتزينب عصام عزيز خورشيد181942175011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتعال ذنون فيصل عبد181942161039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الرازي المختلطةتاضي مطران عليوي حلو181942098001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سمية للبناتخلود الزم خلف مصبح181942192004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الملوية االهلية للبناتعهود عامر سمير حميد181942266006
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت485.0احيائيانثىصالح الدينثانوية بيجي للبناتشهد فاضل نزهان حجاب181942177029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت487.0احيائيانثىصالح الدينثانوية شهداء بلد للبناتمريم علي عبدالرضا محمد181942267014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت488.0احيائيانثىكركوكثانوية النصر للبناتفاطمه محمد عبد الحميد محمد201942137050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت526.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتامل ناظم خليل ابراهيم181942373007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت530.0ادبيانثىصالح الدينثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتنور ناطق عبد نصيف181922202018

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ادبيذكركركوكثانوية الصالحية المختلطةعالء خلف زيدان خلف201921228011

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ادبيذكركركوكثانوية شرق دجلة للبنينجمال مساعد صالح سعد201921037009

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية محمود جواد علي عبد هللا201921077089

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةعادل محمد عبد سلمان181821015006

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سمية للبناتجوزه فاضل شلواح رخيمان181922192004

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ادبيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنيناكرم كريم جودر هلو181921118010

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينطارق زياد خلف حسن181921005006

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دبي للبنينجمال عبد الناصر سلطان مكي181921122028

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ادبيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينأنور ركاض محجوب محمود201921255003

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ادبيذكركركوكثانوية اولي االلباب المسائية للبنيناسماعيل يحيى عزيز علي201921265010

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينكهالن طوفان عبد الوهاب بريج211921074077

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ادبيذكركركوكإعدادية الجزيرة المختلطةهندي ابراهيم يوسف صالح201921221014

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينقحطان اديب حمدان حسين181921005011

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ادبيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتايالف مشتاق محمود عمران201922102007

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية أحمد حازم أحمد شالل201921077004

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتخديجه عزاوي ياسين ابراهيم201922138019

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الواسطي للبنينحسن رافع ابراهيم علي181921053007

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةهاوكار سالم محمد علي201921311126

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ادبيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينعبد الرزاق احمد رميض ابراهيم181921021023

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتزهراء محمود رشيد نايف181922170012

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ادبيذكركركوكاعدادية المتنبي للبنينخضر ثامر فاضل عبد الكريم201921081010

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ادبيانثىكركوكثانوية بابا كركر االهلية للبناتزبيدة كامران سعيد محمد شفيق201922153004

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةلويس غسان صالح محراث201921259243

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكرصالح الدينثانوية اليرموك للبنينمصطفى محمد حسن عبود181921129016

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكركركوكثانوية المعتصم المختلطةعبد خلف حسن محمد201921207025

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينمحمد سليمان عبد هللا طراد181921041047

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةمحمد انور لطيف علوان181921015007

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات نوال رحمة هللا عمر محمد181922383060

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكركركوكثانوية اشبيلية المختلطةعلي حسين عبد هللا حسن201821204058

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجواهري المختلطةنمير عبد العزيز صباح ابراهيم181921287016
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كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكركركوكثانوية العباد للبنينعمر احمد حسين عبد هللا201921076026

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتغدير محمد جواد علي شكور211922109027

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ادبيذكركركوكثانوية تركالن للبنينابراهيم محمد حسين عزيز201921224002

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ادبيذكرصالح الدينثانوية القبس للبنينيوسف عامر جلعوط حسين181921131022

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الشموس للبنيناستبرق محمد حامد حسن181922128001

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينعبد خلف إبراهيم عبد181921054019

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ادبيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنينمحمد ثامر فاضل رجب181921151015

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الدور المسائية المختلطةعبد هللا عبد الحميد مظفر جاسم181921343021

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ادبيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنينايمن فاروق لطس صالح181921118013

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ادبيذكرديالىثانوية االحواز للبنينعبد الرزاق محسن ياسين حسين211821078019

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينوعد خليل ابراهيم علي181921041061

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ادبيذكرصالح الديناعدادية المنعم المختلطةعلي احمد الطيف هماش181921306010

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ادبيانثىصالح الدينثانوية االشاوس المختلطةبراء عايد يحيى محمود181922117004

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عقبة بن نافع للبنيناحمد جمعه عبد هللا ازويد181921039006

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتسميه باسم خليل عبد181922189013

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ادبيذكركركوكثانوية الملحة المختلطةنزهان صالح عواد سلطان201921202014

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينتركي حمد ظاهر مدغش181921041015

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ادبيانثىصالح الدينثانوية البيان للبناتموج فاهم حازم حمادي181922246029

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحورية المسائيةايمان قاسم عيدان احمد181922340023

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0ادبيذكرصالح الدينثانوية التراث العربي للبنينعلي صالح حمادي عبد181921096024

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةسفيان عنتر حمد خلف181921332142

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0ادبيذكرالسليمانيةثانوية روناكي للبنينعمر عبد المنعم عبد الكريم سليم321921048006

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0ادبيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينسيف سعد حمد حسين181921019007

كلية اآلداب/جامعة تكريت436.0ادبيذكرصالح الدينثانوية التراث العربي للبنينهاني غازي كنعان خلف181921096040

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ادبيانثىصالح الدينثانوية البروج المختلطةنضال حميد مهيدي صالح181922321004

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الكفاح للبنينمازن اركان شاكر محمد181921022011

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتمريم عبد الرحمن خزعل علي181922189024

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحمد قاسم محمد جبر211921278006

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينوليد خالد صباح حاتم181921005015

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الزهور للبناتاية صباح علوان حسين181922261005

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةصيهود جاسم صالل عبد181921015004

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينطه عدي اسعد طه181921142015

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الهدى للبناتمريم صفاء ايوب حمادي181922269021

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0ادبيذكرديالىثانوية الحسن بن علي للبنينمحمد عزيز جاسم محمد211921006031

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سومر للبنينضياء هذال محمد احمد181921079019
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كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0ادبيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنينعلي محمد حمد اسليم181921118045

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينمصطفى منير حمادي محمد181921003026

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةهمام تحسين علي صالح181951291012

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتنادين عبد محمد احمد181952170006

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية سامراء االولى للبنينمحمد ساجد طه عزاوي181951033042

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلول ناصر للبنيناسعد حسن محسن جاسم171951036003

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0احيائيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنيناوميد سمير كامل عباس121941022024

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلي حسين عليوي حسين211941278095

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون للبناتسجى علي جاسم محمد181942186031

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةنور حامد احمد علي201942282213

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االمام المختلطةزينة طه جاسم صالح181942278013

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينابو بكر محمد حسين جعفر201941001011

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتياسمين عامر علي حسن181942205089

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات يسرى مهدي رضا حسن181942383125

كلية اآلداب/جامعة تكريت458.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتزهراء حسين عبد احمد181942236064

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0احيائيذكركركوكثانوية عدن للبنينمحمد احمد كامل عبد الرزاق201941084050

كلية اآلداب/جامعة تكريت462.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الزوراء للبناتخديجه هاشم لطيف احمد181942162016

كلية اآلداب/جامعة تكريت464.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االرتقاء االهلية للبناتتبارك عبدالرحمن احمد جدوع181942230021

كلية اآلداب/جامعة تكريت465.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتنبأ عماد يونس علي181952183038

كلية اآلداب/جامعة تكريت466.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتجواهر عطيه خلف كردي181942217009

كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الهجرة للبناتساره بالسم صكبان رشيد181942174040

كلية اآلداب/جامعة تكريت473.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الزوراء للبناتشهباء حسن خلف عبدهللا181942162026

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية التآخي للبنينبسام مجبل مطر حداد181951046003

كلية اآلداب/جامعة تكريت475.0احيائيانثىصالح الدينثانوية آشور للبناتسهير ابراهيم اسماعيل هويد181942243036

كلية اآلداب/جامعة تكريت476.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعادل صالح محمد داثان201941019072

كلية اآلداب/جامعة تكريت478.0احيائيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنيناحمد حاتم لبيب حسن181941073004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ادبيذكرديالىثانوية الحد االخضر المختلطةمصطفى زهير نجم عبد211921208019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ادبيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينعلي شامل مجيد عبد هللا171921008024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعبد الرزاق عبد الكريم احمد عبد هللا171921009045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ادبيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينباسم موفق معيصر محمد171921116004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ادبيذكرديالىثانوية االحواز للبنينبارع جبار محجوب إسماعيل211921078007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0ادبيذكركركوكثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينزياد خضير محمد هالل201921059005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0ادبيذكرديالىثانوية االحسان المختلطةعبد هللا قحطان عبد الهادي عناد211921265003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجرناف المسائية للبنينعثمان محمد جار ادريهم181921329033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينبدر فرحان ليتون عواد171921045007

739 من 193صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ادبيذكرصالح الديناعدادية غطفان للبنيناحمد فنر خليف محمد181921042003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنيناحمد خالد محارب حسين111921207002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ادبيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينهاشم محمد حسن حمود171921003059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0ادبيذكرنينوىثانوية باقرته للبنينهاشم ادريس حارس ابراهيم171921082013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0ادبيذكرصالح الدينثانوية جمال عبد الناصر المختلطةعلي محمود شياع خضير181921313021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينمصطفى احمد محسن عيسى231921011106

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحورية المسائيةوفاء ناهض ابراهيم عثمان181922340021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينحمد حميد صالح سعيد171921049005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةيوسف خضر حسين عواد201921206040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ادبيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينهند عبد هللا فياض جواد171922046009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينعبد العزيز فرحان جاسم محمد181921047027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0ادبيذكركركوكاعدادية تل علي للبنيناحمد شاكر عبد ياسين201921035001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0ادبيانثىصالح الدينثانوية ابن كثير للبنينكلثوم ذياب محمود عبد هللا181922010002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0ادبيذكرنينوىاعدادية البرغلية للبنينعلي خضير علي طه171921114030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0ادبيانثىنينوىثانوية اركبة جدعة للبناتهند عزيز عبد الغني محمود171922313016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينمحمد فرحان عنتر سالم171921045046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0ادبيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينمحمد جاسم محمد عبد العزيز171921042030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0تطبيقيانثىبابلثانوية ثورة العشرين المختلطةهند حميد عبيد نايف231952190001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنيناحمد حسن خضر اسماعيل171921025009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينباسل ثائر عبد هللا بنيان181951004009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0ادبيذكرصالح الدينثانوية البراء بن مالك المختلطةعلي محمد خلف حمادة181921295006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0احيائيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينازهر ادريس عواد عمر171941084011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0احيائيذكرنينوىثانوية اجحلة للبنينعثمان محمد خضير عبدهللا171941043019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةمحمد ابراهيم محمد صالح201941250104

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0احيائيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينعبد هللا محمود شالش حبيب201941255016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0ادبيذكركركوكثانوية الزيتون االخضر للبنينعدنان حسن خلف حسين201921060006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينمحمد احمد محمد اسماعيل201941048142

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناتشيماء حسين فالح كسار221952138037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0احيائيذكرنينوىثانوية اصفية االولى للبنينعبد القادر عبد الهادي محمد نعمه171941035005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0احيائيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينعبد هللا علي حسين علي121941022088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتفاطمه فارس عبود حسون271942083086

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0تطبيقيذكربابلاعدادية المشروع للبنينصادق جاسم محمد كاظم231951010017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينمحمد حسان كاظم حمود251951027043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنيناحمد مظهر حاجم خليفه311941072013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0ادبيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينعلي بشير عبد هللا جواد171921046009
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينمجبل ابراهيم جاسم ابراهيم171941104061

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعمر فوزي فرحان رحيم201951019063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينيوسف عبد السالم شتر محمد201941023034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات ريمان عدنان حبيب عبد251942192030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائيانثىذي قارثانوية الشمس األهلية للبناتعذراء سعد كوني فرج221942176014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخصم للبنينابراهيم جاسم محمد شهاب181941016002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينسراج محمد حسين سلمو201941253028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0احيائيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينمحمد احمد ذياب عباس201941011035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعمر صباح عبيد عزيز171951351088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةعالء قاسم خضر حمد181951340022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0تطبيقيذكرصالح الدينثانويه المحزم للبنينابراهيم فاضل جبار مطر181951024001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0احيائيذكرصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةعماد محمد هاشم محمد181941283005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0احيائيذكرنينوىاعدادية السيد حمد للبنينمحمد علي احمد حسين171941075031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0تطبيقيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينمصطفى فيصل غازي نجم201951030076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينعالء حسن عبد عبدهللا181951067020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0احيائيذكركركوك المختلطة7/ ثانوية حوض ابراهيم حسين حمد عالوي201941238001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0احيائيذكراالنباراعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينعبد هللا محمد جاسم محيميد191941041021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0احيائيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينمصطفى سعود عويد خضر201941255026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0احيائيانثىكركوكثانوية الزاب المسائية للبنينزينب عطا هللا علي هيجل201942255007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينعبد هللا غانم عبد هللا موسى181921054018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية غطفان للبنينحماد حمد عيد زحوم181951042005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية الرفاعي للبنيناحمد ابراهيم خندق ذياب321941004002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0ادبيانثىصالح الدينثانوية البراء بن مالك المختلطةانغام عايد مامور مد هللا181922295001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0احيائيذكرنينوىثانوية مجمع برزان للبنينمحمود شهاب احمد حمد171941106022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الزاب للبنيناحمد عبد هللا احمد عبد هللا201951026005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابن كثير للبنينوسام احمد ظاهر حمد181921010016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينيونس احمد فتحي بكر171951005129

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0ادبيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينقيس خليل عطيه حمد171921046012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينسفيان بالل خضير خلف171941350078

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0احيائيذكرنينوىاعدادية السيد حمد للبنينمحمد خلف محمود سالم171941075029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0احيائيذكرنينوىثانوية المعتصم باهلل للبنينمحمود ناظم فتحي علي171941162069

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0ادبيانثىالكرخ الثالثةللبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء سبأ باسم محمد جاسم121922084009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0احيائيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتغسق احمد علي احمد171942305079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0احيائيذكرصالح الدينثانوية القعقاع للبنينفالح علي جبر احمد181941062018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0احيائيذكرنينوىثانوية االوائل االهلية للبنينخالد كنعان خالد حميد171941186037
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0احيائيذكرنينوىثانوية اركبة غربي للبنينعادل محمد عادل خلف171941166014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0احيائيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينعمر جاسم محمد صالح171941019064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0احيائيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنينانور عكيل رمضان عجان171941112005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينسيروان صالح عبدهللا محمد181951067012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االيمان للبناتمنى فرج عبد يوسف181942394020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينعبدهللا وعد علي ابراهيم181951067017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينعبد الرحمن احمد صالح عبد العالي171921161035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0احيائيذكرنينوىاعدادية عوينات للبنينراضي محمد امنوخ عايد171941111010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0احيائيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينمتعب حسين محمد ياسين171941003097

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0ادبيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينساهره جهاد اعويد عبد هللا171922046004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0احيائيذكرنينوىثانوية المكوك للبنينمحمد صباح حسن جارهللا171941051021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتمروه حسين اسحاق احمد171922261026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0احيائيانثىنينوىثانوية اركبة غربي للبنينإقبال فارس ذنون خضر171942166006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينبراء ابراهيم خلف ياسين171941049016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0احيائيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينيونس محمد علي عبد هللا صالح171941103093

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الجرناف المسائية للبنينكرم صدام سليمان حسين181941329031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الخانوكة للبنينحسين عبدهللا ابراهيم حسين181941065006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0احيائيذكرصالح الدينثانوية القعقاع للبنينعمار راوي ترف حبيب181941062015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0احيائيانثىنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينلقاء عمر محمد خلف171942049003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريف المسائيةازل ازهر علي حسين181942337001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت546.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الواسطي للبنينعبدالكريم ظاهر حسن خلف181941053020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت548.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عين زالة للبناتفاطمه صابر محمود خلف181942164011

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت422.0ادبيذكرصالح الدينثانوية اليرموك للبنينسامر قحطان سليمان داود181921129007

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت424.0ادبيانثىكركوكاعدادية منوليا للبناتأيه حسين سهيل حسين201922120001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت430.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بني تميم المختلطةحسين خضير عباس عبد العظيم181921279004

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت430.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشيخ المفيد للبنينبالل عادل كريم علي181921127005

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت433.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بني تميم المختلطةمحمد عيدان علي حسين181921279012

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت435.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحاتمية للبناتهيام حميد رشيد عباس181922159029

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0احيائيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتبان رحمن ياسين علي211942107015

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االندلس للبناتمريم عماد عاصي علي181942244024

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت440.0احيائيانثىديالىالخارجياتهاجر رباح صبري كريم211942401060

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت440.0احيائيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض عمر عواد راكان سليمان201941033017

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينأركان صباح علي مصلح201951019001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت442.0احيائيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينسيف احمد جاسم محمد201941022047

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت442.0احيائيذكركركوكثانوية الوثبة للبنيناحمد سعدون حمادي داود201941013009
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت443.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينفراس عبدالرزاق ابراهيم عبدهللا181951003022

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت443.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الشرقاط للبناتهاله عطاهللا اسماعيل عصمان181952163014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت444.0احيائيذكرصالح الدينثانوية البو عجيل المسائية المختلطةمعاذ قيس علي محمود181941347085

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت449.0احيائيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينعبدهللا مؤيد جاسم محمد181941021023

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت452.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةحسين مشعان عبيد حسين181921015003

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت457.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتساره ابراهيم رحومي مجيد181922170013

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت473.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المستنصرية للبناتساره احمد خليل ابراهيم181942172031

كلية الطب/جامعة القادسية689.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتزينب ستار حميد عبد علي241942104074

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتمريم ثامر سعيد عبد هللا251942170363

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0احيائيانثىالديوانيةثانوية مارب المختلطةزينب ابراهيم حاكم منزل241942159003

كلية الصيدلة/جامعة القادسية682.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الرباب للبناتزبيدة ثائر موسى شعواط241942094047

كلية الصيدلة/جامعة القادسية683.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتزينب علي حسين حسن241942108100

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية521.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الخضر النموذجية للبنينسند ريكان قايش سليمان291951005044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتزينب محمود شاكر عبد الحسين241952108028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينسجاد احمد غازي عبد هللا241951009010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدرعية المختلطةحيدر سعيد ناهي راجح241951165008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية500.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينحسين مهنا عبيد حسان291951100059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية احمد الوائلي للبنينضياء الدين عبد الرزاق مطر مويلح161951050046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0احيائيذكرالديوانيةثانوية التفوق االهلية للبنينعلي عمار عبادي مشكور241941053017

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية497.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتآيات عالوي حسين علي241952122003

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية498.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمصطفى خضير عباس عبد الزهره241951203219

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتضي عبد هللا حسن كرم241952121033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية578.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينعلي امير رضا عباس231951002035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمه ذياب عبد علي ركبان241942220420

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0احيائيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينأياد شمران طعمه جابر241941208007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتايفان خليل محمود مهدي241942220052

كلية العلوم/جامعة القادسية470.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتاالء حسين هادي جبر241952108004

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتفاطمه هاشم ابراهيم جاسم241952130035

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتجيهان عبد الجليل جياد باشي241952122011

كلية العلوم/جامعة القادسية481.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتمريم قيس غالب حسن241952093049

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0احيائيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتبراق محمود ابراهيم حسين231942125021

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمؤمل حسنين هادي سلمان231941002208

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتريام طالب نابعي لطيف241942220192

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتبنين فاهم جدعان ياسر241942220082

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتهاجر حاتم عبيد طالل241942114307

739 من 197صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0احيائيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمسلم عبد الكريم نعيمه طواش271941150115

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناترباب عزيز دمدوم حمزه241942118037

كلية العلوم/جامعة القادسية540.0احيائيذكربابلثانوية الشهباء المختلطةمارد محرج كميت جياد231941229009

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0احيائيانثىالديوانيةالخارجياتزهراء ضياء جبر حساب241942401023

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينعلي صباح ابريهي عبد الحسين241941002102

كلية العلوم/جامعة القادسية547.0احيائيانثىواسطاعدادية االوائل االهلية للبناتمريم هادي عبد الكريم عبد الرضا261942080169

كلية العلوم/جامعة القادسية549.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الصديقة للبناتاصاله محمد عبد االمير جبار241942146002

كلية العلوم/جامعة القادسية568.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتنرجس مؤيد محسن سدخان241942220493

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتسماره راضي ناصر صبر241942103082

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناتغسق عبد هللا نعمه جاسم241942107093

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتزهراء كاظم محمد رضا241942100056

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0احيائيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلي رائد حكمت مزهر221941058045

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الجنان للبناترقيه ناظم عبدالرضا حسن241942079006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية477.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم للبنيناحمد صالح عبد السادة حمزة231951006001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية481.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتزينب حسين علي عذيبي241952080014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية487.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتفاطمه جاسم محمد عبيد241952115027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية489.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتياسمين ثامر رباط كسار231952078030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0احيائيذكركربالءاعدادية الفرات للبنينمصطفى صادق محمد علي271941014239

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية مريم العذراء االهلية للبناتبنين حيدر عبد الزهره جبر241942142008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الشافعية للبناتنور عبد الزهره عباس عبد الساده241942111099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينعلي عبد الرحيم عبد طاهر241941003185

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتطيبة عدنان خماط جبوري241942220366

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتتبارك لؤي اياد مالك231942078027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينجواد بديع جواد عبد علي241941001036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية516.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهحسين عظيم كريم شخير241941154008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناتسجى حسين نجم عبد241942107080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية519.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينسجاد كريم عباس مهدي241941207055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتنور الحسن فالح عبد هاشم241942120274

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية525.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينغيث محمد حسون ناصر241941003208

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية526.0احيائيانثىبابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةكوثر هادي حمزه دهش231942168026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية531.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتهجران عبد الحمزه سلمان حسين241942110102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية532.0احيائيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينمصطفى عبد نعمة نور231941067124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية543.0احيائيانثىالديوانيةثانوية راهب بني هاشم المختلطةزينب نعيم جابر رسن241942153008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية571.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينسيف محمد جبار حلواص241941203126

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية476.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتبتول زين العابدين عبادي عبدان241952093009
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية476.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينعلي كاظم حريجه دبيس291951003120

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية479.0تطبيقيذكرالديوانيةالخارجيونعلي هادي خضير عبد الساده241951400029

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية479.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتسيوف ريكان قايش سليمان291952085019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية480.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنيناحمد عبيد عطي خيون221951018004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية485.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتتبارك صباح موسى عيدان241952101009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية489.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتحوراء سعد عزيز شعالن241952121010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية624.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتكوثر عباس فالح محمود211942102103

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية640.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتمروه احمد عبد االئمه أسود241942120250

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية659.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتشمس حسين نجم عبد241942121217

كلية القانون/جامعة القادسية476.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الكرامة للبنينسعد جاسم عبد علي خضير241921004047

كلية القانون/جامعة القادسية484.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينماهر راجي صاحب عيسى241921018052

كلية القانون/جامعة القادسية493.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية فلسطين للبنينامير عماد عثمان سرحان241921013005

كلية القانون/جامعة القادسية498.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الرباب للبناتنرجس حكيم ياسين عبد الحسن241922094046

كلية القانون/جامعة القادسية529.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينحيدر فاهم حمود جاسم241921203049

كلية القانون/جامعة القادسية555.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتنهى عظيم عبد الحسين معيبد241942120272

كلية التمريض/جامعة القادسية665.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب جبار غازي ساجت241942220253

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتزينب اسعد جواد محمد241942120123

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتريام رياض غانم جبر241942139056

كلية التمريض/جامعة القادسية670.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينحسين عباس كاطع عطشان241941003080

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية492.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتغفران نور عماش عيدان241942220391

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية493.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية نفر للبنينصادق نعيم غالي حاجم241941025021

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية494.0احيائيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتنور الهدى محسن علي سلمان241942130112

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية497.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الصدرين للبنينعلي خالد رحيم كاظم241941005090

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية498.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتبنين عبد الكاظم حاتم سلمان241942119029

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية500.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناترقية عماد رزاق عبد االمير241942220178

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية501.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينمحمد باقر حسين عدنان حسين241941003233

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية502.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتتبارك بسام سلمان جابر241942120048

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية502.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتحنين ليث سعد داخل241942119040

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية509.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينغيث علي طاهر مسلم241941203206

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الصديقة للبناتفاطمه كاظم جاسم حسين241942146053

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنيناحمد عودة داخل خنيفس241941018008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0احيائيانثىالديوانيةثانوية القانتات للبناتعذراء عباس ظاهر محسن241942184034

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية521.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتغدير علي عبد الجليل سوادي241942120204

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الغدير للبنينمحمد ظاهر كريم راضي241941071062

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية534.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتصفا قاسم هادي عزال241942106114
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية583.0احيائيذكرالديوانيةثانوية المعارف االهلية للبنيناحمد كاظم عبادي عبدان241941037004

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الشافعية للبناتطيبه ماجد حسين عبد241952111011

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتغفران هادي جاسم مطلك241952122035

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ميسلون للبناتشهد محمد ناجي عنيزان231952080026

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتنور علي صليف متعب241952220157

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتدموع جاسم محمد رضا241952119017

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتزينب صالح مهدي عبد241952106024

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينحسين عباس حميد عبد241951003007

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السدير المسائية للبنينمحمد مالك احمد كاظم241951216029

كلية الزراعة/جامعة القادسية435.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الرافدين للبنينخليل فاضل خليل ابراهيم241851034020

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية المرادية المختلطةاحمد خالد نعيثل موسى241951158001

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتزهراء جليل هادي مجيد241952180008

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتبنين محمد عبد الزهرة عزيز241952121007

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتتماره عبد هللا وحيد محمد علي241952122009

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية بغداد االهلية للبناتزينب خضير غياض خلف241952127001

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتنادين كاظم عبد هللا عبد السادة241952121042

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتفاطمه علي فرعون مغير241852103029

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتورورد عماد عزيز نشمي291952065015

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتزهراء محمد جبار حسون241942114142

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمة كاظم داخل جادر241942220409

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الصادق المختلطةمحمد راضي صاحب خريبط241951157019

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0احيائيانثىالديوانيةثانوية النورين للبناتنوره فارس عبيد سعيد241942138045

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتحوراء خير هللا خيون عباس241942093037

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0احيائيانثىالديوانيةثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتذرى كاظم محسن عبد الراضي241942185006

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0احيائيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينحيدر سعد ادعين جوده241941031021

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتعال معن محمد عبد الكريم241952220116

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمة حيدر عبد زيد حنويت241942220401

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتتقى فارس فخري عبد الحر241952119013

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينابراهيم علي عبد الحسين عبد االمير241941003008

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتصابرين فاهم جدعان ياسر241942220352

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناترسل حسين كاظم عبد241942110026

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتوفاء نعيم خضير عباس241842124173

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتزينب صالح مهدي عكيب241942103068

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناترسل عباس عبد محان241952220067

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناتحوراء يعقوب وناس جاسم241942107033
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كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0تطبيقيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتحوراء صفاء حسين اسماعيل231952120008

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الرافدين للبنينصكر حسن محمد نعمه241941034022

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنيناحمد هادي حمزه مخيف241941003034

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتزينة عبد الحسن شالكة مشجر241942106099

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0احيائيانثىالديوانيةثانوية المعالي االهلية للبناتأمنه ساجد فليح حسن241942128001

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتضي عصام جبار كاظم241942108122

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتزهور عدنان يوسف حمزه241942123076

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتبنين علي عبد الحسين علي241942120038

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينمصطفى نجم عبد الحسن سلمان241941003300

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينحمزه عبد الكريم عبد األمير سوسه241941203081

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتفاطمة ضياء عبد الرضا شعالن241942119104

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية عفك للبنينمحمد حسين ميزر هادي241951011012

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنينمصطفى شفيق صالح مهدي241951036088

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتزهراء كركان كاظم محمد241942103061

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينعلي خزعل عطيه خضير241941029055

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنينراهي مزعل فريفش حسن241941036047

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتفاطمه حاكم زامل لطيف241942095088

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينمحمد حسين شخير لفته241941002136

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأحمد عبد هللا فرحان شريف241941203008

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينمسلم ماجد غازي كاظم241941027208

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينمجتبى حسين ونان عسكر241941207104

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناترانية مسافر عبد الحسن نعمة241942220154

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتآيات كاظم سوادي محمد241942220050

كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزهراء واثق عبد الهادي جاسور241942220244

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينحسين بهاء هادي جواد241941003074

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0احيائيانثىالديوانيةثانوية التفوق االهلية للبناتاسراء فاضل مطرود جحيف241942092003

كلية الزراعة/جامعة القادسية458.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتهدى رعد تركي امانة241942220537

كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتعلياء حيدر عزيز عبد الحسين231942078083

كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتمسره كاظم شنباره كيطان241942139139

كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزهراء سالم فليح مطلق241942220216

كلية الزراعة/جامعة القادسية477.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينكرار حيدر عباس مهدي241941015109

كلية الزراعة/جامعة القادسية477.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتفاطمه عقيل يوسف يونس241942108136

كلية الزراعة/جامعة القادسية489.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينمهدي عادل مجيد راضي241941002170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناترشا علي عبد العباس حسن241952104012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينمنتظر عادل مرزوك خلف241951027052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتزهراء حمزه هادي عزال241952122019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتدعاء كريم جميل حمود241952220052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الحسين للبنيناسامة علي عبود عيسى161851021005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينحسين محمد هادي دحام241921018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناترسل طالب ابو الشون فليح241922112011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0تطبيقيذكربابلثانوية الدوحة المختلطةصالح غانم عليوي زغير231951176004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ادبيانثىالديوانيةثانوية العدل المختلطةهبه قاسم عبد زيد عبد241922161004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينمحمد كحيط عبادي عبود251921025090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية سيد االنام للبنينمحمد عبد علي شاكر علي241951039049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينامير جواد محسن راضي251921025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنينعلي حسين علي حسين241951036057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينسجاد محسن رحيمه غضيب161921039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينحسين عبد الكاظم جبار حمزة241921019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0تطبيقيذكرالديوانيةالخارجيونمحمد صادق عبد السيد محسن241951400034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينامير احمد شالكه عجيل241951002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتمريم نهاد واشي هنيدي241952096016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينمرتضى سرتين حسون جاسم241951027048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الرسول للبنينعلي محمود مشكور شعالن241921035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتاسيا حاكم راضي حنشل231922109002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0تطبيقيذكربابلاعدادية االندلس للبنينعلي حمود دليمي محمد231951042025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينحسين علي عبود علي231921006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناترقيه علي فليح حسن241952101014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينسيف زرزور نفذان خلفه241951208034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينمصطفى نايف مطر فليح291921010134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينعلي حسن محمود جبار241921018040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتخديجه كاظم عبيد حسون231942271118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناترانيا حيدر حامد صالح241922103006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0احيائيذكرالديوانيةثانوية االبراراالهلية للبنينمرتضى هاتف عبدزيد عبدالحسين241941075016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0احيائيانثىالديوانيةثانوية المختار الثقفي المختلطةزهراء ناظم جياد هنيدي241942160014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينحسين اعالن صالح مرسول241941010036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتاالء عيدان كاظم جابر241922134009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتتبارك غانم محمد بردان121942112044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الصديقة للبناتزهراء محمد محي حسن241942146032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتساره صالح عبد المهدي عبد حسين241952102017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتفاطمه سالم رضا عبد241942096127
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0احيائيانثىالديوانيةثانوية المعارف األهلية للبناتزينب احمد كاظم فرهود241942082036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتفاطمه مالح حسن حميدي241942124118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينزيد عقيل رحمن علي241941027097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب كاظم جواد مطشر241942220292

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتزهراء كاظم لفته جبار241952118012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتضحى عبد االمير عباس صبح241942220360

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتزينب عبد الستار علي محمد241942103069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينشاكر حسن سالم رهمه241941017039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتحوراء حسين علي عباس241922093006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية أم المؤمنين للبناترغيدة علي كاظم عبد241942113012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التفوق للبنينعلي صالح حسن رحيمة241941062051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتحنان عبد االمير جساب خشوش241922118012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتفاطمه رائد جاسم حسين241942118103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينمحمد سالم طه طاهر251921025088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينسعد رحيم محمد عبد241941203121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزهراء جاسم محمد كاظم241942220198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاديان حامد مهدي عليوي231942271012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتحوراء رسول رحيم جوده241942123038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنيناحمد رحمان حواس شاطي241941027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعباس علي حسين كاظم231921173035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الشافعية للبناتشهالء صاحب بندر عبيد241942111072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0احيائيانثىالديوانيةثانوية النورين االهلية المختلطةعذراء سامي مكي خرموش241942169042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينمحمد صادق صباح طعمه محي241941001248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينبادي فؤاد حميد كاظم241941008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينايمن كاظم عبد العالي عبد الكاظم251921025013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينمجيد سند داخل طويع291921028121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتزينب عالء عبد الحسين غازي241942118071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعلي احمد كريم إسماعيل241941001157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الرباب للبناتشهد علي هادي عالوي241942094142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينحسنين حمزه كريم حرج241921017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0احيائيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينحسين قاسم عليوي يونس241941208017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتبسمله نجم عبد الحسين جبر241942096026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتنور عامر كاظم زغير241942093148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناترقيه فالح حسن حسون241922122017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0احيائيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينصالح جميل صالح حمزة241941211017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتتبارك عباس كريم زغير241942121078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتحوراء هاشم حتاته طعمه241942220131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التفوق للبنينمنتظر حاكم يحيى ابراهيم241941062090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينعلي حمزه بدر وناس241941008078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتبنين عالء حسين محمد241942220079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0احيائيانثىالديوانيةثانوية التفوق االهلية للبناتزهراء جعفر عبداالمير جامل241942092030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائيانثىالديوانيةثانوية رحاب العلم االهلية للبناتزينب مجيد موحان ناصر241942181005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينمرتضى سالم حسوني والم241941003273

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتزهراء سعد مهدي كناوي241942122054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0ادبيذكرالمثنىثانوية الثغر المختلطةحسين تركي دوهان طشاش291921108004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتشيماء فليح عبد الحمزه مطر241942095082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتايمان عبيد عبد اليمة عبيد241942119020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الشافعية للبناتمها سليم محسن عزيز241942111097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينمنتظر ناظم مالك جادر241941001314

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعلي عباس شاكر عباس241941001176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الجنائن المعلقة للبناتبنين حسين عيفان كاظم241942141016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الصادق المختلطةرغد عبد علي مليش جكن241942157002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الجنائن المعلقة للبناتزهراء صباح صالح شريده241942141043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتهدى محمد شطاوي عبد هللا241942108172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينكرار تكليف سراب صكبان291921010105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتشهد عظيم دعاش عاصي241942121223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية ابي تراب للبنيناحمد عداي ارحيم خضر241941006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0احيائيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتجنان سامي عيال الطيف241942101029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتنور علي فضل كاظم241922119031

كلية التربية/جامعة القادسية473.0ادبيذكرالنجفثانوية العباسية المسائية للبنيناحمد كاظم عزيز سلمان251921156007

كلية التربية/جامعة القادسية474.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتنور الدين حازم رزاق فليح241922106058

كلية التربية/جامعة القادسية475.0ادبيانثىالديوانيةثانوية الجنان للبناتساجده حمزه اشريب ظاهر241922079009

كلية التربية/جامعة القادسية475.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينمنتظر سلمان خطار مهدي291921028151

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتمريم صبري صعيب خضر241922220065

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتشذى كامل عبيد عباس241922115043

كلية التربية/جامعة القادسية477.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينكرار حسين حمزه مزعل241921029040

كلية التربية/جامعة القادسية478.0ادبيذكرالمثنىثانوية علي األكبر للبنينعالء شاكر طراد عاجل291921105023

كلية التربية/جامعة القادسية478.0ادبيذكرالمثنىثانوية التآخي للبنينسيف عبد الحسين موجد عكل291921018015

كلية التربية/جامعة القادسية479.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاسراء عظيم زغير رهيف241922112002

كلية التربية/جامعة القادسية480.0ادبيانثىالديوانيةثانوية المرادية المختلطةفاطمه فرحان صالل عبد241922158005
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كلية التربية/جامعة القادسية481.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينحمزه عواد علوان حسون251921211020

كلية التربية/جامعة القادسية482.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينحسين رياض عبد الحسين مجهول291921008015

كلية التربية/جامعة القادسية483.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينكاظم جهاد حسن ناصر221921006052

كلية التربية/جامعة القادسية484.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينعلي هادي ناصر حسين291921009099

كلية التربية/جامعة القادسية486.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتاسراء راهي جابر حمزه241922095004

كلية التربية/جامعة القادسية486.0ادبيانثىبابلثانوية اآلمال للبناتازهار نجاح كاظم حمزه231922118002

كلية التربية/جامعة القادسية487.0ادبيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتعذراء كاظم نعمه زهيان241922097038

كلية التربية/جامعة القادسية489.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينعلي عبد الحسين نزيل كاظم221951307159

كلية التربية/جامعة القادسية492.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتانعام عزيز دمدوم حمزه241952118003

كلية التربية/جامعة القادسية493.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينحسين سعدون حامد عباس231921044017

كلية التربية/جامعة القادسية494.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتفاطمه صبيح كاظم ظاهر231952077021

كلية التربية/جامعة القادسية500.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنيناحمد هاشم جبر عباس251921025006

كلية التربية/جامعة القادسية500.0ادبيانثىالديوانيةثانوية السنبلة للبناتزهراء حسن طعيمه جوده241922135010

كلية التربية/جامعة القادسية500.0ادبيانثىالديوانيةثانوية راهب بني هاشم المختلطةنورالهدى كتاب جاسم عبد241922153008

كلية التربية/جامعة القادسية506.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتمريم مهدي كاظم محنه241952115032

كلية التربية/جامعة القادسية508.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناترسل صادق راهي عبد الواحد241952122016

كلية التربية/جامعة القادسية509.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية العارضيات المختلطةكرار عبد الوهاب عبد ابراهيم241851152035

كلية التربية/جامعة القادسية510.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينيوسف وارد مسعر عريان291921016086

كلية التربية/جامعة القادسية515.0تطبيقيذكرذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنيناحمد طعيمه فضاله كنيدح221951301003

كلية التربية/جامعة القادسية517.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتنور جابر عبد الزهره فياض241952130045

كلية التربية/جامعة القادسية523.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتسرى جاسم عايد ساجت241952095023

كلية التربية/جامعة القادسية540.0ادبيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتطيبه ماجد ناصر حسين231922089034

كلية التربية/جامعة القادسية546.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينحمزة جمال حمزة شناوة241951018011

كلية التربية/جامعة القادسية546.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتنوره تحسين عظيم عذاب241952080032

كلية التربية/جامعة القادسية547.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابي تراب للبنينأمير فالح حمزه عباس241951006002

كلية التربية/جامعة القادسية551.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتزهراء نبيل هاشم كاظم241942120122

كلية التربية/جامعة القادسية552.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية سيد االنام للبنينحسين موجد عبد علي وادي241941039024

كلية التربية/جامعة القادسية553.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النصر للبنينحسين مالح لولي حسون241941064019

كلية التربية/جامعة القادسية554.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناترسل حاكم حافظ جبر241942122033

كلية التربية/جامعة القادسية557.0احيائيانثىالديوانيةثانوية التفوق االهلية للبناتتبارك رحيم حسب باهض241942092012

كلية التربية/جامعة القادسية557.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الجمهورية للبنينحسين سالم نايف كاطع241951038011

كلية التربية/جامعة القادسية557.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينعلي رائد سالم عباس241941008080

كلية التربية/جامعة القادسية557.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينحسنين وليد محل ذباح241941001055

كلية التربية/جامعة القادسية563.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب علي حسين رشيد241942220285

كلية التربية/جامعة القادسية564.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينعلي حسين علي جوده241941027148
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كلية التربية/جامعة القادسية564.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتسارة صباح جليل حمود241942100062

كلية التربية/جامعة القادسية570.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعلي حسن ابو خويط عبهول291941153203

كلية التربية/جامعة القادسية570.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتكوثر كامل هالل عريبي241942115053

كلية التربية/جامعة القادسية573.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينسجاد حيدر عيدان جبر241941010073

كلية التربية/جامعة القادسية577.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتزهراء علي محمد صكبان241942102094

كلية التربية/جامعة القادسية579.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الفاضلية للبنينحسن حميد جواد كاظم241941151010

كلية التربية/جامعة القادسية582.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتحنين ثامر جبار ارزام241942220104

كلية التربية/جامعة القادسية583.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنيناحمد جبار حمزه مزهر241951002003

كلية التربية/جامعة القادسية583.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينحمزه كاظم عباس جاسور241941204031

كلية التربية/جامعة القادسية591.0احيائيانثىبابلثانوية عدن للبناتمروه كاظم حميد كاظم231942076069

كلية التربية/جامعة القادسية603.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعلي عبد الحسين كريم ياسر241941001179

كلية التربية/جامعة القادسية608.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمرتضى يوسف درسون أبو ذينة241941203281

كلية التربية/جامعة القادسية611.0احيائيانثىبابلثانوية البتول  للبناتهدى مؤيد جواد كاظم231942104069

كلية التربية/جامعة القادسية614.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنيناحمد كاظم عالج رحيل241941063005

كلية التربية/جامعة القادسية623.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينمحمود حسين ارحيم جري241941204087

كلية التربية/جامعة القادسية661.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتبتول شنان غازي حسين241952123005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية446.0ادبيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتزينب جاسم حسين حمزة241922110007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية446.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتحوراء عماد حسن جالب241922121019

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية447.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتختام عبد اليمة كريم جسوم241922186019

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية451.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتجوهر سعد ياسر مشكور241922106016

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية458.0ادبيانثىبابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةزينب مخيف حمزه عبود231922168007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية460.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناتفاطمه سالم كاظم حسن241922107022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتارجوان ريكان عبود جبار241922093001

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0ادبيانثىبابلثانوية الحسينية المختلطةحوراء صدام حسين عباس231922187002

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية420.0ادبيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتزهراء عبد االمير سلمان عبيس241922101015

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية خولة للبناتطيف هاشم محمد جبر241922116043

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتنبأ رشيد عكموش كاظم241922112026

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية429.0ادبيانثىذي قاراعدادية النيل للبناتافراح حسين ناصر حسن221922169003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية429.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتزهراء محمد تركي عباس241922139018

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية432.0ادبيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتتبارك قاسم هاتف حسن231922077005

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية432.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةدعاء حسن حسين علوان251922122049

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية436.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتنور الهدى عمران جرو سرحان241922093033

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية437.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتزهراء حازم فرحان مجهول241922108012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية437.0ادبيانثىبابلثانوية نابلس المختلطةزينب علي طالب عبيد231922194004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية437.0ادبيانثىديالىثانوية السرمد للبناتدعاء عبد محمد درويش211922157007
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية439.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية أم المؤمنين للبناترفاه عمار ظاهر حبيب241922113009

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية466.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتزهراء صالح مهدي عبيس241952101018

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية504.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتايات جودت كامل دغيش241942121031

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية516.0احيائيانثىالديوانيةثانوية المستقبل االهلية للبناتايات عباس وحيد هادي241942133005

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ادبيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينمحمود ستار برهان حمزة241921031013

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ادبيذكربابلثانوية ابن زيدون المختلطةمرتضى طالب كريم سلمان231921193022

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتبنين حسين علي محسن241922124009

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينمؤمل عبد الرحمن علي رحيمه241921003032

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنينمرتضى حسون عبود خصيبه241921063041

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام ابيها للبناتذكرى صاحب حامد حمادي291922070010

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينايهاب عواد جاسم جهادي291921151017

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0ادبيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتأسماء خضير كاظم حسن231922089002

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0ادبيذكربابلثانوية الحسينية المختلطةجالل محمد هادي جاسم231921187004

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينعلي حمزه هاشم جياد291921010082

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتانوار حامد حسين ابراهيم231922090002

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينحسن محمد علي قاسم حسن171921178010

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينعلي عبد الزهرة سبهان ابراهيم291921016048

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ادبيذكرالمثنىثانوية السلمان المختلطةسيف حيدر غازي حنون291921101008

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناترقيه حسن خميس عبد291922075026

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ادبيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتافراح جاسم حمدان بجاي291922067002

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتنرجس حسين حسن مزهر241922186058

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينسجاد علي مصحب مطلك291921017106

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتفاطمه حسين عبادي عبدان241922093020

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ادبيذكرالمثنىثانوية المنار المسائيةحسين صبيح حسين عبد291921150025

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينوليد ناصر حسين جبير291921014216

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتفرقان رحيم تركي جاسم241922122037

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناترسل اسماعيل نجم حسين291822058021

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناترسل علي داخل عجيل241922118016

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةاحمد نواف عبد دهم291921110004

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0ادبيانثىالديوانيةثانوية الرواد المختلطةمريم مكرم شياع كاظم241922020014

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0ادبيذكرالمثنىثانوية التآخي للبنينعلي عايد عطشان علي291921018029

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينحسين جاسب عباس عبود291921151040

كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتزهراء صالح مزعل زماط291922054056

كلية اآلداب/جامعة القادسية429.0ادبيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتزهراء عباس هاشم خلف231922077013

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةماجد ارهيف داخل كحيط291921110051
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كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتأمل فيصل عبيد كاظم241922124002

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0ادبيذكرالديوانيةثانوية عين شمس المختلطهحسين ضاري سماوي سلطان241821155010

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينعلي هادي كمين حسين291921009098

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتفرقان سعد نعمه عظيم241922124039

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشافعية للبناتعذراء حميد سعيد هاشم241922111032

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيذكرالنجفثانوية الصالحين المختلطةعقيل جامل عبد الحسن محمد251921120007

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0ادبيذكربابلاعدادية القدس للبنينمنتظر حيدر حمد عبد الواحد231921055068

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ادبيانثىالديوانيةثانوية الجنان للبناترسل شريف حاتم عبد الصاحب241922079006

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتحنين منعم عبد االمير مالون241922134014

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الكندي للبنينعلي حامد سرحان عبد241921040032

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0ادبيذكرالمثنىثانوية السلمان المختلطةعايد رحيم ساجت عسكر291921101009

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتزينة نعمة هادي جعفر241922123014

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينرسول حسين سعد مسير291921014078

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0ادبيانثىالديوانيةثانوية االحسان للبنينلمياء علي رباط عوده241922049006

كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية السرور للبناتاماني محمد صالح غايب241922085004

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الثقلين للبنينزين العابدين حسين راهي كاطع241921030035

كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتبنين حسين عطيه كاظم241922134011

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0ادبيذكرالنجفثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينصفاء حيدر مطر ابراهيم251921160027

كلية اآلداب/جامعة القادسية471.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتسجى رسول محيوي جبار241922118035

كلية اآلداب/جامعة القادسية477.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينحسين سالم حبيب ظاهر121941001018

كلية اآلداب/جامعة القادسية481.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتحوراء عايد عبد حمزه241942103031

كلية اآلداب/جامعة القادسية482.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتمروه كامل عاجل صالح241942103109

كلية اآلداب/جامعة القادسية485.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينعلي حسين جواد عبد الكاظم241941003168

كلية اآلداب/جامعة القادسية486.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتميالد عناد جوده عبد241952101032

كلية اآلداب/جامعة القادسية490.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتبتول جواد كاظم حسين241942106019

كلية اآلداب/جامعة القادسية495.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينمهيب مهلهل سوادي حساني291921016079

كلية اآلداب/جامعة القادسية495.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتحنين حامد ناجي طراد241942220105

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيانثىالديوانيةثانوية الرواد المختلطةغفران سالم داخل حسين241922020011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينحسن منهل عبد الحسن حسون241921010012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابي طالب المختلطةسالم هادي سعيد حسين291921102020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتزهراء ابراهيم كاظم فنجان241922139014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0ادبيانثىالديوانيةثانوية السنبلة للبناترؤى عوده حمزه عطيه241922135007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتحنين حامد هريش لهمود241922102012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينحيدر جابر صلب حسون231921252035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعلي عبد جبر عبيس231921252064
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية436.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتغفران حسن شريدة سعدون241922104033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينمصطفى كريم عبد الحسين جاسم291921009145

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0ادبيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينأحمد فائز حميدي كطن241921211003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتغفران نضال كاظم حمزه241922093018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتاالء جاسم العيبي جار هللا241922121007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0ادبيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتنيران حميد فرحان كاظم241922101028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتزهراء عبد طالب شنان حسن241922121029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناسعد حاكم موحان عبيد291921008007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية464.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتكوثر علي عاشور عصواد241922123029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية483.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتغدير علي حسين حلو271942056261

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية496.0احيائيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينمحمد قاسم بهالوي مهوس291941003246

كلية االثار/جامعة القادسية423.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينجابر محمد عاتي غاوي291921151020

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينسجاد صخيري عبد جوان241821010022

كلية االثار/جامعة القادسية444.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابي تراب للبنينمحمد علي عبد الساده عبود241951006022

كلية االثار/جامعة القادسية454.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتدعاء نزار رزاق عطية241942095035

كلية االثار/جامعة القادسية461.0احيائيانثىالديوانيةثانوية السنبلة للبناتمريم ماهر عبد الخضر عطيه241942135039

كلية االثار/جامعة القادسية463.0احيائيذكرالديوانيةثانوية المرتضى االهلية للبنينعلي مهدي شدهان محيسن241941065011

كلية االثار/جامعة القادسية475.0احيائيانثىالديوانيةثانوية المختار الثقفي المختلطةمنار حيدر جواد هنيدي241942160026

كلية االثار/جامعة القادسية480.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتنبأ علي مشكور عوده241942110089

كلية الطب/جامعة االنبار684.0احيائيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتزينب غضبان دوشان فرحان211942160016

كلية الطب/جامعة االنبار684.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتزينب رحيم ساير محمد241942120128

كلية الطب/جامعة االنبار685.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينحسين محمد طالل ذنون171941007063

كلية الطب/جامعة االنبار691.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينعبد الرحمن علي عبود عزيز191941007093

كلية الطب/جامعة االنبار695.8احيائيانثىاالنبارثانوية المتميزات للبنات في االنبارتبارك اياد حسن حبيب191942136004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0احيائيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناترويده اسماعيل محمود عبد هللا191942369133

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0احيائيانثىاالنباراعدادية هيت للبناتأبرار قاسم حميد اسماعيل191942196001

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0احيائيذكراالنبارثانوية الرمادي للبنينمصطفى فائز احمد عمر191941001102

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار494.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينحذيفه جمال محيي الدين محمود191951356014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0احيائيانثىاالنبارثانوية المجد االهلية للبناتنور ناظم صبار لوز191942383179

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينايمن عامر ناجي محمود191941007038

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0تطبيقيذكراالنبارثانوية األمالي للبنينعلي عماش حسين علي191951038008

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينعبد الرحمن جمعه عبد هللا شرقي191951020036

كلية العلوم/جامعة االنبار501.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتأسماء مجيد سعدون حماد191952370001

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0احيائيانثىاالنبارثانوية المجد االهلية للبناتمريم ماجد حمد جنيد191942383150

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتزهراء جاسم محمد صالح191942226047
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كلية العلوم/جامعة االنبار546.0احيائيذكراربيلثانوية سيوان للبنينعيسى فاضل حمود عبد هللا311941003033

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينحامد عدنان فرحان دخيل191941009080

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0احيائيذكراالنباراعدادية عنة للبنينموسى ماهر فياض موسى191941021066

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0احيائيذكراالنباراعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينمهدي صالح احمد عبيد191941015075

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتنور عبد الباسط جاسم محمد191942137080

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0احيائيانثىاالنباراعدادية العال للبناتياسمين مروان عبد محسن191942156100

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتاطياب عادل كردي مروح191942159006

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية ابي غريب للبنينعامر حامد صبر حمد101941024015

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0احيائيانثىاالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتطيبة هيثم جبير محمد191942133039

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0احيائيانثىاالنبارثانوية الجامعة المختلطةياسمين محمد ابراهيم حمادي191942298009

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0احيائيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتخوله علي خلف داموك191942371021

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0احيائيذكراالنباراعدادية العرفان للبنينمحمد عثمان سالم عواد191941029045

كلية العلوم/جامعة االنبار587.3احيائيانثىاالنبارثانوية االنبار للبناتصفا جاسم محمد جيران191942153052

كلية العلوم/جامعة االنبار590.8احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتايناس ثائر محمد ذبان191942137016

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0احيائيانثىاالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتنبا عبد الجبار احمد جاسم191942133060

كلية العلوم/جامعة االنبار596.0احيائيانثىاالنبارثانوية التسامح للبناتشهرزاد فتيان عبيد عياده191942221017

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0احيائيانثىاالنباراعدادية هيت للبناتندم محمد عبد اللطيف محمد191942196104

كلية العلوم/جامعة االنبار671.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناترسل قدوري احمد عواد311942081031

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497.0احيائيذكراالنباراعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينعبد الناصر محمد اسماعيل حمد191941015045

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507.0احيائيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينساري موسى محمد كاظم261941176004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار509.0احيائيذكراالنباراعدادية هيت للبنينعلي عبد الغفور مشعان حماد191941014046

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار510.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية ابن عقيل للبنينمهيمن جبار عبد هللا حبيب121941014042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار510.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينمثنى عباس محسن علي191941343075

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار511.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينرعد صالح ابراهيم حميد191941007064

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار512.0احيائيانثىاالنباراعدادية الكوثر للبناتشيماء احمد متعب نايف191942173039

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار521.0احيائيانثىاالنباراعدادية هيت للبناتورقاء نامق عبد الملك محمد سعيد191942196118

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار531.0احيائيذكراربيلاعدادية الهويرة المختلطةمعاذ عبد احمد قدير311941002038

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار542.0احيائيانثىاالنبارثانوية فاطمة البرناوي للبناتمريم يحيى عبد الكريم حبيب191942168025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار469.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية الكوثر للبناتنبا فراس عبد الرزاق عفان191952173013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار475.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينالفاروق صافي عمال صالح191951007005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتنور صباح عبيد مهدي191942159114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0احيائيذكراالنباراعدادية عنة للبنينطه سالم صبار لطوفي191941021028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0احيائيذكراالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنينمضر محمد رشيد مهنه191941118076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناتهبه عادل عبود فندي191942189173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0احيائيذكراالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنينسفيان جاسم حميد شنيتر191941118026
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.3احيائيانثىاالنبارثانوية االنبار للبناترقيه عامر علي احمد191942153034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0احيائيانثىاالنبارثانوية المعالي للبناتسجود محمد صالح مطلك191942157031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناتتماره خليل احمد مصلح191942189048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0تطبيقيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنينحسام غسان احمد خضر321951010010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0احيائيذكربابلاعدادية السجاد للبنينعلي تحسين علي كريمش231941031091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار505.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتتقى انور حامد عبد الجبار191942137020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0احيائيانثىاالنبارثانوية قريش للبناتفاطمه حسين علي جدي191942158048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار513.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتمريم عدنان جمعة فرحان191942137067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0احيائيذكراالنباراعدادية السالم للبنينجابر احمد جسام محمد191941058007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار518.0احيائيانثىاالنباراعدادية وادي العقيق للبناتغفران علي حمادي ماش191942175052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0احيائيذكراالنباراعدادية هيت للبنينمصطفى فارس عبد القادر ثابت191941014073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار550.0احيائيذكراالنباراعدادية الشموخ للبنينغيث خميس مطلك محمد191941053013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0ادبيذكراالنبارثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةعلي دهام كامل سليمان191921283006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458.0ادبيذكراالنبارثانوية األمين للبنينمحمد عماد كامل فرج191921076032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار462.0ادبيذكراالنباراعدادية سومر االدبية للبنيناحمد صالح الدين محمود هاشم191821109015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار471.0ادبيذكراالنباراعدادية ابي بكر الصديق للبنينايهاب عبد احمد شهاب191921027005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار473.0تطبيقيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنيناسماعيل حقي اسماعيل محمد321951010007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار473.0ادبيانثىاالنبارثانوية العهد الجديد للبناترقيه خليل ابراهيم فاضل191922258013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار479.0ادبيذكراالنبارثانوية ابي امامه الباهلي للبنينأنس حسن فرج غضيب191921101001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار484.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرجاء للبناتازهار حسام عبد اسماعيل191942160003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتامل هيثم مخيبر بديوي191942370035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0احيائيانثىاالنبارثانوية ابن االثير للبناتغفران صدام بردان مطلك191942131023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488.0احيائيانثىاالنباراعدادية الشيماء للبناتنور جابر شنيطي حسن191942197023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491.0ادبيانثىاالنبارثانوية التسامح للبناتاريج خالد جندي عبيد191922221001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار495.0ادبيذكراالنبارثانوية األمين للبنيناحمد يونس حميد عبد191921076006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار529.0ادبيانثىاالنباراعدادية العال للبناتمريم خليل ابراهيم جرو191922156027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار538.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتياسمين احمد هاشم عبد العزيز191942199075

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتسميه عبد هادي فرحان141922067073

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0ادبيانثىاالنبارثانويةابي امامه الباهلي للبناتنسرين خميس نجم عبد هللا191922210014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0ادبيذكرذي قارثانوية الصادقون للبنينحسن عباس عودة حلبوس221921059005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية النصر النموذجية للبناتساره جاسم محمد علي321922030016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0ادبيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينسدير وعد جاسم محمد171921223008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0ادبيذكراالنبارثانوية ابن االرقم للبنينسيف حامد محمد عرنوص191921057004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ادبيذكراالنباراعدادية سومر االدبية للبنينايمن حازم محمد محمود191921109014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الفردوس للبناترنين مازن لطفي ابراهيم101922090018
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ادبيذكراالنباراعدادية طارق بن زياد المسائيةعالء رحيم علي عبطان191921342083

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ادبيانثىذي قارثانوية الشيباني األهلية للبناتزهراء محمد علي محمد221922144005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار425.0ادبيذكراالنباراعدادية ابن زيدون للبنينعبد الناصر جبار خلف حمد191921031022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار425.0ادبيانثىاالنبارثانوية قبة الصخرة للبناتاسراء اسماعيل صالح أحمد191922180001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينمحمود قفطان كافي عبد191921060022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0ادبيانثىاالنباراعدادية الكوثر للبناتصفى نجم عبد دهيدي191922173011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0ادبيانثىاالنباراعدادية وادي العقيق للبناتاية احمد ابراهيم فياض191922175006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0ادبيذكرديالىثانوية نوح للبنينعمر ستار جبار هادي211921053016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0ادبيذكراالنبارثانوية المعتصم المسائية للبنينبالل عذال عبيد ضاحي191921352018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينعباس فاضل رباح بتال191921060015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0ادبيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةعبد الكريم شاكر محمود عبد231921178033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي للبناتفاتن يوسف حسان يوسف191922164016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار431.0ادبيذكراالنبارثانوية وهران للبنينضيف ياسين مهيدي صالح191921048003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار432.0ادبيذكراالنباراعدادية ابي بكر الصديق للبنينمؤيد سلمان جاسم محمد191921027016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار433.0ادبيذكرالبصرةثانوية ام قصر المسائية المختلطةعلي طالب عبد المنعم علوان161921350028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0ادبيذكراالنباراعدادية طارق بن زياد المسائيةمعن عقبة نافع علي191921342157

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينمحمد غائب حميان صبار191921060021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار435.0ادبيذكراالنبارثانوية االيالف للبنينسفيان مشعل نوار ظاهر191921107013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار435.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعبد الرحمن خميس حميد خلف191921013027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينسجاد حسن ماضي مجلي261921047079

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار438.0ادبيذكراالنبارثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةفاروق كمال خليف رجب191921283008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار438.0ادبيانثىاالنبارثانوية الزوراء للبناتسنيه عدي محمد داود191922155009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار448.0ادبيانثىاالنبارثانوية اليقين للبناتنبأ مزهر مشعل فيحان191922212018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0ادبيانثىاالنبارثانوية ابن زيدون للبناتحوراء سعدون محمد ضاري191922248002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار466.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الناصرية للبنينزيد سالم صالح كامل221851001036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعراج للبنينالفاروق رعد رحيم جاسم111941024005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار474.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتضحى خالد ناجي عيدان191942137047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار506.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبلسم ستار جبار محمد231942271075

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0احيائيذكراالنباراعدادية هيت للبنينعبد الوهاب مثنى جاسم محمد جميل191941014042

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية االحرار للبنينخضير ياسين خضير خلف111951051005

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعبد الرحمن قيس أمين مرزوك191951013023

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0تطبيقيذكراالنباراعدادية فلسطين للبنينعماد فالح جاسم محمد191951002014

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0احيائيانثىاربيلثانوية  التعايش للبناتشروق شاكر محمود عبد هللا311942054036

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية المعالي االهلية للبنينعبد الرحمن مؤيد رجب عبود101941046004

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0احيائيذكراالنباراعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينمحمد وليد محمد محمود191941015068
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كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية ذو النورين للبنينسيف االسالم خليل ابراهيم خلف111851019014

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتسميه محمد حسن علي111942221021

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية دجلة للبناتشهد محمد عبد احمد101952095014

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية الحضارة للبناتماريا عوده خليف سليمان101952108005

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتاالء ناجح كاظم عبيد251942101025

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنيناسامة يوسف طه اثميل191941007029

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرمة المسائية للبنيننبهان محمود علي فياض191941350053

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناترحاب جاسم محمد شرموط191952183006

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينأمين عدي عبد الستار جميل191951013002

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0احيائيذكراالنباراعدادية الرميلة للبنينمحمد ياسين احمد صالح191941003097

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0تطبيقيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينمصطفى محمد حميد الماز191951019120

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0تطبيقيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينعبد الكريم كومان جوهر ذهب191951019064

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0احيائيذكراالنباراعدادية عنة للبنينابراهيم حميد ثابت تركي191941021005

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0احيائيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتأسماء حسان عواد حسين191942163003

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعمر جاسم محمد حسين191851013026

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينمحمد عز الدين جاسم عبد القادر191941019084

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيذكراالنباراعدادية العلم النافع للبنينعبد الرحمن مهند نافع اسعد191941095027

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الطموح األهلية للبنينحمزه خالد فياض سعيد101941037002

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيانثىاالنبارثانوية قريش للبناترانية يوسف محمد خلف191942158023

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيذكراالنبارثانوية السنابل المختلطةصايل بعث حمد هللا صايل191941284007

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينياسر احمد جاسم عبد191941086038

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيانثىاالنبارثانوية فاطمة الزهراء للبناتاسماء محمد عبد محمود191942181001

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيانثىبابلثانوية المرتضى المختلطةغفران عدنان عليوي جواد231942185021

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرجاء للبناتآيات حربي صبيح فياض191942160001

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0احيائيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتتقى معمر جبير محمد191942163021

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0احيائيذكراالنبارثانوية الخالد االهلية للبنينعبد هللا مجيد حميد حمد191941110022

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0احيائيانثىاالنباراعدادية الحقالنية للبناتزهراء حسين اسماعيل مصلح191942178030

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةطه مشرف طه عبد191941341070

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0احيائيانثىاالنبارثانوية فاطمة البرناوي للبناتأميره صعب فياض محمد191942168002

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينابراهيم خليل ابراهيم منوش191941009049

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةمحمد محسن عليوي مجباس191941010051

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتاسيل فراس هالل عبد191942159005

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيذكراالنباراعدادية راوة للبنينحسين خالد جميل محمد191941022009

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينقتيبة احمد عبد الجواد محمد101941205079

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيانثىاالنبارثانوية المجد االهلية للبناتمريم محمد عبد المجيد عبد الحميد191942383152
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كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينمصطفى كريم ساهي شيحان191841028044

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائيانثىاالنباراعدادية الرمانة المختلطةمروه مطر عواد محمد191942287018

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0تطبيقيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينجراح عدنان ذياب بركات191951019030

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0احيائيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتضحى مؤيد اسود محمد191942166055

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0احيائيانثىاالنباراعدادية العال للبناتعال خليف حمد عوده191942156051

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المعرفة للبناتايناس رعد سلمان منيف111942133009

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0تطبيقيذكراالنباراعدادية كبيسة للبنينعبد هللا بهجت محمد جميل191951017004

كلية الزراعة/جامعة االنبار435.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتاروى حسن إبراهيم خليل191952370008

كلية الزراعة/جامعة االنبار435.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتمريم عبد محمد شياع191942199061

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتايالف حسن محجوب سليمان191942166012

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الصقر المسائية للبنينعمر مجيد حميد حمد101941208031

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيانثىاالنبارثانوية راوة للبناترويده حامد حماد حسين191942145027

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينضيف محمد عباس صالح191941071051

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينمهند فالح جياد منصور191841086037

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0تطبيقيذكراالنباراعدادية العرفان للبنينعبد الرحمن خميس حسن فالح191951029011

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناترقيه حميد خلف محمد191942185027

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيانثىاالنبارثانوية الحبانية للبناترسل خالد احمد عبد هللا191942187009

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرطبة المركزية للبنينمحمد حسين منصور سرحان191951069014

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية المنار األهلية للبنينابراهيم اياد غازي عبد الحميد101941036001

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيانثىاالنباراعدادية الحريري النموذجية للبناتبنان حازم اسماعيل حمد191942193019

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الفارابي االهلية للبنينمصطفى احمد كاظم احمد101941061023

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينمصطفى حقي اسماعيل عبد191941104051

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينمعاذ محمد جاسم محمد191941343104

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتياقوت شوقي هجرس مضحي191952370057

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتنبأ ريكان يوسف سليمان191942185072

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيذكراالنبارثانوية النهضة االهلية للبنينعلي محمد اسماعيل رجب191941120002

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0احيائيذكراالنباراعدادية االحرار للبنينمحمد عدنان صالح عبد191941005010

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0احيائيذكراالنباراعدادية الميثاق للبنينعثمان انور حاتم حماد191941006032

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرافدين للبناتمريم شاكر محمود شريمص191942234031

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنينعمر احمد محمد حسن191951360042

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية صقر قريش المختلطةاسراء علي ابراهيم علي101942155002

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0احيائيانثىاالنبارثانوية ذات النطاقين للبناترقيه علي ابراهيم علي191942245010

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0احيائيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتفرح عبد القهار حسن عبد191942162044

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةمشتاق طالب عبد محمد191941341157

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0احيائيانثىاالنبارثانوية المعالي للبناتساره عبد فيصل محمد191942157030

739 من 214صفحة 
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كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينطه خالد حسن فليح101941017035

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتمروه يونس عياده حمود191942159096

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0احيائيانثىاالنباراعدادية حليمة السعدية للبناتشهالء خميس جاسم محمد191942204046

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0احيائيذكراالنبارثانوية الرمادي للبنينحيدر اياد محمد كريدي191941001035

كلية الزراعة/جامعة االنبار443.0احيائيذكراالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنينمحمد كمال سليمان كماش191941118069

كلية الزراعة/جامعة االنبار444.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتشهالء احمد فياض احمد191942370147

كلية الزراعة/جامعة االنبار444.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتشمس احمد سعيد محمد191942370140

كلية الزراعة/جامعة االنبار454.0احيائيذكراالنباراعدادية الرميلة للبنينعمر محمد عودة منفي191941003074

كلية الزراعة/جامعة االنبار456.0احيائيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعبد الرحمن مشرف رجه محمد191941013030

كلية الزراعة/جامعة االنبار458.0احيائيذكراالنبارثانوية المجمع المسائي للبنينريسان فواز فرج علي191941347013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعلي زغير فرهود عبد هللا241951001032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0ادبيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتأماني صالح عبيد حسين191922163002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0ادبيذكراالنباراعدادية عنة للبنينمحمد عمر عوني يعقوب191921021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنينعبد العزيز حسين علي حسين201951003037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينحيدر عباس داخل عبد241951002030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكراالنباراعدادية غرناطة للبنينمحمد رميض علي ضاحي191951043027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكراالنباراعدادية القدس المسائية للبنينعبيد صباح عبيد دبيس191951338030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0ادبيذكراالنبارثانوية الحبانية المسائيةعلي عبد حمد عبد هللا191921344014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0ادبيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتمنار محمد عباس خليفه191922194022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينزكريا يحيى حسين احمد171951024028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0ادبيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةاسماعيل عبد الرحيم صالح ايوب211921064002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0ادبيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةعبد القادر محمد عزيز أيوب211921064017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المثنى للبنينسيف خالد خميس احمد101921022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0ادبيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتامنة قاسم محمد فرحان191922162002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0ادبيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتهاجر احمد عبد المجيد ابراهيم191922162036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0تطبيقيذكراالنباراعدادية النعيمية للبنينسعد قيس سامي حسن191951105002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ادبيانثىاالنبارثانوية االنتفاضة للبناتفاطمه جار هللا محمد زيدان191922240009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينمحمود أحمد عالوي جواد191921071049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ادبيانثىاالنبارثانوية االزهر المختلطةحال حمادي حسن علوان191922296002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ادبيذكراالنبارثانوية الخلفاء للبنينعمار ياسر فياض مصلح191921036035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار449.0ادبيانثىاالنبارثانوية قطر الندى للبناتسرور سعد صابر حسين191922169007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتبراء إسماعيل محمود عبد191952370014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0ادبيذكراالنبارثانوية االيالف للبنينعوف عبد الرحمن جابر حليم191921107024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0ادبيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنيناحمد فاضل خضير محمود191921020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار452.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينماجد عثمان محمد جابر191951020072

739 من 215صفحة 
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار452.0تطبيقيذكراالنبارثانوية االندلس للبنينعثمان جمعه ذياب حردان191951096015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار453.0ادبيذكراالنباراعدادية السالم للبنينمحمود صالح اكريم فرحان191921058035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار453.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينمحمد عبد هللا حمود نده311951072078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةياسر فيصل عبد العزيز خلف191941341171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينمصطفى عدنان غازي زبن191941007188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينأحمد مجيد عبد هللا فيحان191941009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةمحمد طالب محمد عويد191941341139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتتبارك جسام محمد خلف191942370053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتاكرام فاضل نواف ذياب191942137006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0احيائيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتشهد احمد فرحان فتيح191942162033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0احيائيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةعبد هللا عماد ناجي ابراهيم191941010031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0احيائيذكراالنباراعدادية كبيسة للبنينسيف االسالم جمعة لطيف هادي191941017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0احيائيذكراالنباراعدادية الشموخ للبنينسطام سالم جسام برجس191941053005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتهالة شبيب حسين علي191942159118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةانس محمد عبيد جاسم191941341025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينالحكم اسماعيل عيد سالم191941007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0احيائيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنينمصطفى محمد عباس خلف191941040104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنتصار المسائية للبناتايه سليمان نايف احمد191942373007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنباراعداديه الرطبه المركزيه للبناتشهد عماد خلف احمد191942152012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتسما هيثم غالب محمد191942370131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتساره حامد محمد خلف191942199034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتنادين وليد شهاب حمد191942243083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0ادبيذكراالنباراعدادية العدل للبنينأبا ذر عبد السالم عبد هللا احمد191921018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنيناحمد فالح جهاد صالح211951013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0احيائيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةعبد الستار عبد العزيز جبر حسن191941010024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0ادبيذكراالنباراعدادية الفتوة للبنينعمر احمد درج جراد191921065021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0احيائيانثىاالنبارثانوية حسان بن ثابت للبناترسل سالم مضعن فرحان191942202028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0احيائيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينعلي عامر لفتان فرحان191941060017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0ادبيذكراالنباراعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينمحمد عبد الجبار احمد شيحان191921026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0تطبيقيذكراالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبنينعبد السالم منذر ثابت عبد السالم191951070019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرافدين للبناتهبة رعد حمود حمد191942234040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتحنين وجدي عوده ضاحي191942370064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0احيائيانثىاالنباراعدادية الشيماء للبناتهند باسم شهاب احمد191942197024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنبار للبناتضحى خالد أسماعيل حمادي191942153054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0ادبيانثىاالنبارثانوية اليقين للبناتأسماء ذياب شالش ظاهر191922212002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0احيائيذكراالنباراعدادية الفتوة للبنينمصطفى نواف اسود محمد191941065055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينسفيان عباس جاسم فريح111941012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينمحمد طه داود طه191941011148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0احيائيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنيناحمد محي علي عبيد191941020008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0احيائيذكراالنبارثانوية المعتصم المسائية للبنينيوسف صالح عبد حسين191941352038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار475.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المثنى للبنينليث حسين هذال عكلة101921022059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0احيائيانثىاالنباراعدادية العال للبناتنور مصطفى سويد عبد هللا191942156082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0احيائيانثىاالنباراعدادية الروافد للبناتابتهال عبد الحميد محمد سعيد عبد الحميد191942198015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0احيائيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتآيه حميد فرحان حايف191942185004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةمحمد جمعه محمد كركز191941341129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0ادبيانثىاالنبارثانوية زرقاء اليمامة للبناتاستبرق محمد سليمان رجه191922167001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0ادبيذكراالنباراعدادية جعفر الطيار للبنينعلي محمود فرحان عبد191921054009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار482.0ادبيذكراالنباراعدادية التقدم للبنينياسر عايد حميد علي191921062049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار510.0ادبيذكراالنباراعدادية الفجر للبنينعلي محمد كامل حمادي191921037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار513.0ادبيانثىاالنبارثانوية التسامح للبناتضحى وليد مخلف تالي191922221013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار527.0ادبيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتهديل ذياب عطا هللا محسن191922371062

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار421.0ادبيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنيناحمد قاسم ثامر عباس211921052005

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار422.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتاسماء احمد صالح مهدي271922107010

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار422.0ادبيذكرديالىثانوية المغيرة للبنينابراهيم خالد اسماعيل علي211921051001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار422.0ادبيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينسجاد هادي ياسين سرحان221921041026

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار423.0ادبيذكرالديوانيةثانوية اليرموك للبنينحسن فاضل جهادي دخيل241921023007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار424.0ادبيذكرالديوانيةثانوية اليرموك للبنينمختار عبد الحسين مشكور حمود241921023029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0ادبيذكرالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحمد منذر عبد القادر صالح161921134001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينمصطفى عباس عواد حسين241921051061

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينحسين غالي طعين عبد العباس271921025014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار426.0ادبيذكرالديوانيةثانوية اليرموك للبنينغزوان غانم تدبار دالي241921023023

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار426.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينعبد السالم عبد هللا جميل منصور201921009048

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار427.0ادبيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتدنيا عبد السالم صالح جاسم191922229010

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار428.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنيناحمد رفاعي عايد دعيبل111921151006

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار432.0ادبيانثىاالنبارثانوية الغربية االهلية للبناتمرام بهجت عزيز البد191922135002

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار433.0ادبيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتشيماء طارق عبود موسى191922371032

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار434.0ادبيذكراالنبارثانوية الرشاد للبنينامير نيسان مشعان عبد191921050003

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار440.0ادبيذكراالنباراعدادية الكرمة للبنينعبد هللا مخلف عناد كاظم191921066025

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار442.0ادبيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنينطارق زياد نوار رجا191921360024

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار450.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينهيثم شكري محمود احمد171951020126
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار453.0احيائيذكركركوكثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينصائب ياسين عبيد ناصر201941062011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار454.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتسراب حميد حسين متعب241942220325

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار460.0ادبيانثىاالنباراعدادية القائم للبناتطيبه صفوك احمد نزاع191922146020

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار472.0احيائيانثىاالنباراعدادية فتح الفتوح للبناتعذراء علي حمد عطيه191942148034

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار476.0احيائيذكراالنباراعدادية العرفان للبنينمحمد عبد القهار علي عبد191941029043

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار495.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناتهند علي حسين سلمان241942107136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية المغيرة للبنينبالل ابراهيم محسن علي181951086004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتشهد اياد احمد شهاب191952370032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الجزائر للبنينرسول امين مطر حسين221951042035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنيناحمد صبار حمود جعير221951308002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0تطبيقيذكرذي قارثانوية بغداد االهلية للبنينعلي طالب عبود ياسر221951100024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحمد قيصر خلف عذافه191951011008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتابتسام عبد هللا عالوي مطر191852194001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0تطبيقيذكراالنباراعدادية البخاري للبنينعمر مزاحم ثابت علي191951106027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0تطبيقيذكراالنباراعدادية السالم للبنينحسين علوان حسين ضاحي191951058006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0تطبيقيذكراالنباراعدادية السالم للبنينمحمد ماجد احمد فرج191951058029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0تطبيقيذكراالنبارثانوية النهروان المختلطةرعد طلب عواد عبيد191951304007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتزينب عدنان هادي جعاز161952228062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينعبد الوهاب سليمان براك دايح101951013056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0تطبيقيذكرالنجفثانوية المرتضى االهلية للبنينعباس هادي طه علي251951209012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينعبد هللا شريف جويد عجاج221951029029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0تطبيقيذكراالنبارثانوية االندلس للبنينقيس جبار حمود فياض191951096019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتشهد قاسم عبد هللا حمد191952370034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار463.0تطبيقيذكراالنباراعدادية البخاري للبنينعبد هللا محمد دحام زغير191951106023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0تطبيقيذكرذي قارثانوية العرفان المختلطةحيدر رسول مظلوم باهض221951253007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0تطبيقيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةمصطفى تركي ريكان هالل191951345013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0تطبيقيذكراالنبارثانوية المجمع المسائي للبنينحسين ناظم محمد حامد191951347006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينحسين عمار حسن ناصر221951069021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار473.0تطبيقيذكراالنباراعدادية العدل للبنينبراء هاني نجم ظاهر191951018002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار490.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتسجا حسين علي جزاع191952194003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتياسمين محمد صبار صالح191942159122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0تطبيقيذكراالنباراعدادية البخاري للبنينمحمد خليف مهاوش مطني191951106031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنتصار المسائية للبناتايالف علي حسين علي191942373004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0احيائيانثىاالنبارثانوية الشمس للبناتساره احمد سعيد عرميط191942263010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0احيائيذكراالنبارثانوية الحبانية للبنينمحمد جمعه خلف عبيد191941046041
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0احيائيانثىاالنباراعدادية الفلوجة للبناتناديه صدام خليل مهدي191942188128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0احيائيذكربابلثانوية النهروان المختلطةاحمد حمزة بايز حمزه231941181002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0احيائيانثىاالنبارثانوية راوة للبناتسليمه سعد حسين عبد اللطيف191942145036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتغزاله علي حامد عبد191952371029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0احيائيذكراالنباراعدادية الكرمة للبنيناحمد حاتم عبد الحميد علي191941066002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0احيائيذكراالنباراعدادية غرناطة للبنينحذيفه فالح عبد فرحان191941043011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0احيائيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناترنا صباح حسن عبد191942191030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0احيائيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناتساره يوسف اسماعيل رشيد191942191041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0احيائيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتهاجر يعقوب حمدان محمد191942371065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار509.0احيائيانثىاالنبارثانوية النهروان المختلطةاسراء كاظم زغير مشتت191942304001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار509.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحمد ثامر عودة شنو291941153006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار509.0احيائيانثىاالنبارثانوية سد حديثة للبناتزينب خاشع عبد الحميد نصار191942177024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0احيائيذكراالنبارثانوية الرمادي للبنينعبد الرحمن رائد حميد احمد191941001054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0احيائيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتاستبرق محمود حبيب كذه191942369006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحمد جمعه محمد يوسف191941011008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0احيائيانثىاالنباراعدادية الرمانة المختلطةلمياء شهاب احمد طرفه191942287015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0احيائيانثىاالنباراعدادية فتح الفتوح للبناتمروه بدر عبود محسن191942148041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتايناس صافي حمود محمد191942211005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينحيدر قحطان ياسين ابراهيم211941063024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتسميه طالب محمد مطلك191942370133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتاسماء عبد الرسول كطه سليمان191942211002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنتصار المسائية للبناتيقين مصلح خلف بردي191942373027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0احيائيانثىاالنباراعدادية جنين للبناتهند سعدي جيجان عبد191942149058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0احيائيذكراالنباراعدادية الرطبة المركزية للبنينابراهيم جاسم عبد خلف191941069001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحمد سعد حيدر غانم191941011012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتبسعاد حمد جباره بشو191942211006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0احيائيذكراالنباراعدادية السالم للبنينعلي محمد مطر نايف191941058025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0احيائيانثىاالنبارثانوية المقاصد للبناتريم علي حماد حسين191942206017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0احيائيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتسارة اسعد عبد دخيل191942163027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0احيائيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتانتصار هشام محمد سليمان191942166011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار569.0احيائيانثىاالنبارثانوية النهروان المختلطةساره وسمي حماد متعب191942304008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار577.0احيائيذكراالنباراعدادية جعفر الطيار للبنينناجي حميد عبود مخلف191941054027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعبد هللا خالد حامد جاسم191921013032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينحسين بحر فياض جاسم191921086019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0ادبيذكراالنبارثانوية الحبانية المسائيةعبد هللا سامي خليفة عدوان191921344012

739 من 219صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار450.0ادبيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتسجى وليد خالد جهاد191922162017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0ادبيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةعلي فاضل حامد هايس191921345082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0ادبيانثىكركوكالدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة سروه تاجر مجيد محمود201922368006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0ادبيذكراالنباراعدادية الشموخ للبنينمصطفى عنتر محمد صبري191921053039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار456.0ادبيانثىاربيلثانوية شهيدان للبناتضحى مروان عليوي حسين311922052021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار457.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعمر اسعد محمود احمد171951012095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0ادبيانثىاالنبارثانوية الوفاء للبناترقيه رحمن عساف عسل191922241008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينأحمد صالح حسين علي191921071004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0ادبيذكراالنبارثانوية الرحالية المختلطةحسام جمال أحمد صبخ191921274002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرميلة للبنينمحمد نضال عبد الستار عبد العزيز191951003030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0ادبيذكراالنباراعدادية الرطبة المركزية للبنينمحمد هادي مطر دخيل191921069040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476.0ادبيانثىاالنبارثانوية النهروان المختلطةمها كامل عالوي جدم191922304005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنيناسحاق حامد عبود محمد191921086011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0ادبيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتعذاري عبد هللا خلف عبد هللا191922371042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتريام عمر عبد الحليم جلعوط191922243021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينمحمد سامي بداع علوان101921009066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنينهشام محمد خلف كريش191951040038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0ادبيانثىاالنبارثانوية فاطمة البرناوي للبناتأيالف خالد ابراهيم جزاع191922168002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنيناحمد شعبان بديوي ظاهر191921086004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0ادبيانثىاالنباراعدادية فتح الفتوح للبناتصبا شهاب حميد نوار191922148007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506.0احيائيذكراالنباراعدادية هيت للبنينسعد صالح شويش احمد191941014022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتهدى عبد الجبار علي حمد191922159029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518.0ادبيانثىاالنبارثانوية الحواري النموذجية للبناتعذراء ابراهيم محمد طه191922217016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520.0ادبيانثىاالنبارثانوية قطر الندى للبناتدعاء فتحي عباد علي191922169005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0احيائيذكراالنبارثانوية الرمادي للبنينعبد الرحمن محمد مدحت حسن191941001056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار540.0احيائيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنيناحمد ثابت شرقي رويض191941020004

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار430.0ادبيانثىاالنباراعدادية الروافد للبناتفاطمه ابراهيم جاسم محمد191922198019

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار430.0ادبيذكراالنبارثانوية سلمان الفارسي للبنينصهيب حاتم فرحان سليمان191921088004

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار432.0ادبيذكراالنباراعدادية عنة للبنينصهيب عارف امين سعيد191921021008

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار432.0ادبيذكراالنبارثانوية حضرموت المختلطةصباح عبد الرحمن غثوان غدير191921279003

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار432.0ادبيذكراالنباراعدادية سومر االدبية للبنينمصطفى راضي حسن علي191921109071

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0ادبيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينعباس سعد عباس عبيد191921028017

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار435.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينعمر عبد العزيز بديوي ظاهر191921086059

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار435.0ادبيانثىديالىثانوية جمانة للبناتلقاء سعد علي صالح211922095021

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار435.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتحنين عادل حماد جراد191922370041
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قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436.0ادبيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةسيف احمد عبيد محمد191921287005

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتمنى محمد اسماعيل عواد191922369128

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438.0ادبيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينحارث عباس خضير حسين231921256028

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440.0ادبيذكراالنباراعدادية سومر االدبية للبنينمصطفى كمال محمد كواد191921109073

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحمد حسن هادي خلف201921016005

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةمحمود عامر شهاب حمد191951010027

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار442.0ادبيانثىاالنبارثانوية النخيل المختلطةهبه صبار مشوح مرهون191922290009

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار442.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتيقين احمد عبد الحميد محمد191922161025

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0ادبيانثىاالنباراعداديه الرطبه المركزيه للبناتهاله حسين ثابت مهيدي191922152026

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار456.0احيائيانثىاالنبارثانوية اليقين للبناترسل خالد فرحان مخلف191942212008

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0ادبيانثىاالنباراعدادية الحريري النموذجية للبناتغصون جاسم عبد علي191922193013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ادبيانثىاالنبارثانوية ابي ذر الغفاري للبناتزهراء عبد الستار عبد الكريم طه191922171008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتهبه صالح عبد هللا طرموز191922161023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0تطبيقيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتفاطمه اعالن هاني عبد االمير261952126027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتضحى محمد فاضل حسين101952110048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية دجلة للبناتاسراء حسن سلمان خلف101952095002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ادبيانثىاالنبارثانوية الزوراء للبناتهبه هيثم سامي عبد الستار191922155021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ادبيانثىاالنبارثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةزينب كريم محمد عبد191922283001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناترهام ثامر مهدي صالح111952084010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبناتسرور فليح مراد كاظم241952149014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0تطبيقيانثىديالىثانوية السرمد للبناترفل سرحان منصور حمد211952157012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتشهد احمد وهيب حساني201952138038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتمروه فؤاد خميس علي191952199046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية الحقالنية للبناتزينب ابراهيم مطر غدير191952178012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الريف المسائيةابتهال حسن عزيز سليمان181952337001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية طيبه للبناترسل ثامر علي خلف121952082002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتاسماء سعدي جميل شيحان191822159001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية الدرعية المختلطةحوراء حسين علي شمران241952165004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية حليمة السعدية للبناتاسماء محمد عبد خلف111922087003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتهيجاء سلمان عوده علي221952105048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتلمياء عبد الحسين جبار كاظم291952050050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةعروبه فاضل كاظم عبد الساده251952122019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتاالء علي كريم هدهود241952220015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0ادبيانثىاالنبارثانوية فاطمة الزهراء للبناتميسره عبد الكريم ابراهيم احمد191922181018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0تطبيقيانثىاالنبارخارجياتفاطمة ليث سعدي نجم191952401003
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتلقاء سامي حسين علوان191952371031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ادبيانثىاالنبارثانوية نهر دجلة للبناتياسمين خير هللا رحيم محمد191922215034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0ادبيانثىاالنباراعدادية االمل للبناتفاطمه احمد جواد سعيد191922195031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتعائشه مفيد محمد صالح191922161016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0ادبيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناتايات احمد حسان طهمان191922191006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0ادبيانثىاالنبارثانوية الوفاء للبناتفاطمه عماد احمد عبد الجبار191922241019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتزينب قاسم محمد رشيد101852120029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتهبه يوسف عواد نوار191952371022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتاسراء ياسين هاشم صكار271952160013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتزينب ظاهر حسين صالل241952080016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتمريم محمد نجم عبد هللا191952159018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0ادبيانثىاالنبارثانوية التسامح للبناتدنيا شهاب سند برجس191922221007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0ادبيانثىاالنبارثانوية التسامح للبناتازهار عبد الفتاح رباح كردي191922221002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0ادبيانثىاالنبارخارجياتعائشة  سعد صالح  خلف191922401027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0ادبيانثىاالنبارثانوية الحرية للبناتنهال طه شهاب احمد191922192008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0ادبيانثىاالنبارثانوية فاطمة الزهراء للبناترنا كاظم عبد الستار عبد العظيم191922181007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0ادبيانثىاالنباراعدادية حليمة السعدية للبناتداليا همام محمد زباله191922204011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0تطبيقيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتايات حسين خضير رواد221952155001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتسندس وليد مجيد كسار231952271066

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتسرور كريم عراك تركي191952370030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناترفل ياسر شكري عواد191952189007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتحياة محمد عبد مجول191922370044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية عنه الشرقية للبناتنور عماد صافي مجيد191952201015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتسارة ماهر حامد جاسم191952159013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية عائشة للبناتصفاء عاشور عبيد عويد111952082015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0تطبيقيانثىبابلثانوية فرج هللا االهلية للبناتزينب حمزه حمود غالي231952155009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتايالف اسماعيل زيدان خلف191922243007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ادبيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتطيبه عز الدين عبيد عبود191922163020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتمها حسين محمد دلف191922369129

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ادبيانثىاالنبارثانوية الحرية للبناتنهى عصام نواف رحيم191922192009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0ادبيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتفاطمة غازي فيصل صالح191922199032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0ادبيانثىاالنبارثانوية التسامح للبناتهظيمه ذياب نجم بطي191922221021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتاخالص عبد هللا عكله عبد191922211001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0احيائيانثىاالنبارثانوية االزدهار للبناتنبأ نديم هوبي دويج191942154031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0احيائيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناترانيا نبيل اوحيد حبيب231942123032
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتنور الهدى حيدر فاضل عباس241942093145

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0احيائيانثىاالنبارثانوية قريش للبناتاية يوسف محمد خلف191942158010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية العال للبناتمريم منعم سلمان عبطان191952156026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتضحى عبد هللا احمد عرسان191952370038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناتدعاء رزاق محمد صالح191952183004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0ادبيانثىاالنبارثانوية اليقين للبناتورود جمعه هالل عكاب191922212022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0احيائيانثىاالنبارثانوية قطر الندى للبناترونق مؤيد لفتان عبيد191942169006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0تطبيقيانثىاالنبارخارجياتهاجر احمد حميد دغش191952401004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0احيائيانثىاالنبارثانوية ابن االثير للبناتايه ثامر احمد مهيدي191942131007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناتمنال عدنان اسماعيل السالم191952183021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0احيائيانثىاالنبارثانوية المجد االهلية للبناترحمه مهند ابراهيم صبار191942383062

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0احيائيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتتبارك باسل سلومي شهاب191942246017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ادبيانثىاالنبارثانوية االجيال المختلطةسارة شافي حميد دحل191922311010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0احيائيانثىاالنبارثانوية زرقاء اليمامة للبناتنبأ حميد علي سودان191942167022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0احيائيانثىاالنباراعدادية االمل للبناتنهله عبد السالم سليمان حمد191942195099

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0ادبيانثىاالنبارثانوية هاجر للبناتنغم قباش حميد حمادي191922184010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0احيائيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتيقين خضير احمد فياض191942369333

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرحاب للبناتنبراس مرضي هالل غربي191952214024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0احيائيانثىاالنبارثانوية الظاهر للبناتامال رجه عبطان جاسم191942305001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتبلسم عادل حاتم نوار191942370050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتفاطمه أحمد عوده علي191942226079

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ادبيانثىاالنبارثانوية االنتفاضة للبناتعهد أحمد علي دخيل191922240007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ادبيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتضحى عائد محمد مصلح191922163019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0احيائيانثىاالنبارثانوية ابن االثير للبناتضحى طالل حسين جمعة191942131021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0ادبيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناتسرى سالم عبد حمد191922191018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0احيائيانثىاالنبارثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتعائشة عبد فخري صداع191942224043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتنيران اسماعيل مشوط عبطان191922369152

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0احيائيانثىاالنبارثانوية الحرية للبناتفاطمه قاسم مصطفى خلف191942192025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0احيائيانثىاالنبارثانوية المعالي للبناتآيه ثامر رواد عبيد191942157004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخمائل للبناتربى ميسر عبد حمد191942150014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ادبيانثىاالنباراعدادية العال للبناتهداية يعقوب شاحوذ عبد الرزاق191922156039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناتنورهان محمود سليمان حمد191942189171

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0احيائيانثىبابلثانوية مريم العذراء للبناتمرام عبد ماجد اسماعيل231942082054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ادبيانثىاالنباراعدادية جنين للبناتسرى فوزي محمد خلف191922149021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0احيائيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناتاسيل اياد إبراهيم صالح191942191003
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0احيائيانثىاالنبارثانوية هناء الشيباني للبناتاسيل وزير بديوي عباد191942170005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0احيائيانثىاالنبارثانوية الحواري النموذجية للبناتاميمه محمد كريم مخلف191942217022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0ادبيانثىاالنباراعدادية حليمة السعدية للبناتفاطمه سالم حمد صالح191922204027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0احيائيانثىالكرخ االولىاعداية المعراج للبناتفاطمه معن هاشم محمود101942113077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحضارة للبناتطيبه اركان حميد كواد101942108054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتشيماء خالد حرج مشعل191952162013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0احيائيانثىاالنبارثانوية زرقاء اليمامة للبناتايالف مجيد عطا هللا مشوح191942167003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0احيائيانثىاالنبارثانوية اليقين للبناتدعاء دحام جزاع منفي191942212006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتأسيا أحمد علي حمادي191952226002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0احيائيانثىاالنبارثانوية الفوز المبين للبناتريام حمزة محمد فرحان191942218014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0احيائيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتطيبه محمد عبد احمد191942194071

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0ادبيانثىاالنبارثانوية قبة الصخرة للبناتزهراء حسن رشيد حسن191922180007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0احيائيانثىاالنبارثانوية االزدهار للبناتمروة مصطفى محمود محمد191942154026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0احيائيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتماريا فرحان خلف سطام191942194081

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0احيائيانثىاالنباراعداديه الرطبه المركزيه للبناتهاجر عبد السالم محمد سالم191942152024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0احيائيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتفاطمة جمال منسي جدوع191942246074

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0احيائيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناترفيده فؤاد علي حسين191942161021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ادبيانثىاالنباراعدادية حليمة السعدية للبناتراويه يوسف حسين علي191922204014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتنور محمد يوسف عبيد191942226120

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرجاء للبناتحواء بالل عبد الغفور مرعي191942160023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتبلقيس عدنان شيحان خلف191922159008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0احيائيانثىاالنبارثانوية زرقاء اليمامة للبناترويده مجيد عطا هللا مشوح191942167009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0احيائيانثىاالنباراعدادية فتح الفتوح للبناتساره مولود فليح حسن191942148018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناتيقين سعدي احمد علي191942189189

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناتانوار عبد الهادي عبد عبد هللا191942189021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0ادبيانثىاربيلثانوية شايسته للبناتنور ضياء علي حسين311922039022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتزهراء مرتضى يونس حمزه191942140013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0احيائيانثىاالنبارثانوية قريش للبناتهدى طه برجس عز الدين191942158066

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتسبأ ابراهيم محمد علي191942137037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتطيبة حميد عمر محمود191942137049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0احيائيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناتسبأ خليل اسماعيل حمد191942183022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0احيائيانثىاالنبارثانوية الظاهر للبناتاميمه عواد خلف مغامس191942305002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتلبنى عيسى عودة محمد191942137060

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0احيائيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتختام سامي حياد خلف191942194029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرياحين للبناتهاله جاسم محمد عبيد191942186050
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار555.0احيائيانثىاالنبارثانوية االفنان للبناتمنتهى صباح عبد داود191942242008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار579.0احيائيانثىاالنباراعدادية الرمانة المختلطةبيداء عدنان غربي صالح191942287006

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0ادبيذكراالنباراعدادية الرطبة المركزية للبنيناحمد سليم احمد سبتي191921069005

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0ادبيانثىاالنباراعدادية هيت للبناتفاطمه لؤي منصور عبد الكريم191922196007

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0ادبيذكراربيلثانوية سيوان للبنينساهر نجم عبد هللا خلف311921003007

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0ادبيانثىاالنباراعدادية الشيماء للبناتامنه رفعت مطر حمد191922197002

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0ادبيذكراالنبارثانوية العراق المسائية للبنينمصطفى ارميض حمد خليفه191921339035

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ادبيانثىاالنبارثانوية قريش للبناتغفران فالح حسن علي191922158015

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ادبيذكراالنباراعدادية السالم للبنينمثيل محمد علوان عبد هللا191921058025

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ادبيذكراالنباراعدادية الرطبة المركزية للبنينصالح حسناوي عالوي هالل191921069020

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ادبيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنينهيثم كريم خليف حسين191921040060

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ادبيذكراالنبارثانوية النجاح للبنينإبراهيم خليل محمد عبد هللا191921289001

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينانس ماجد عجالن ضاحي191821013011

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0ادبيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةقاسم نوري جاسم محمد191921345098

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينجنيد شعبان بديوي ظاهر191921086017

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الواسطي للبنيناحمد جمعه خليل ابراهيم101921040003

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ادبيانثىاالنباراعدادية الروافد للبناتناديه ياسين جميل جراد191922198026

كلية اآلداب/جامعة االنبار426.0ادبيذكراالنبارثانوية النهروان المختلطةسيف نوري علي سعيد191921304017

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0ادبيانثىاالنباراعدادية حليمة السعدية للبناتميساء احمد عبد عباس191922204030

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناترفل محمد شهاب احمد191922370056

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0ادبيذكراالنباراعدادية العلم النافع للبنينأحمد امجد اسماعيل خليل191921095001

كلية اآلداب/جامعة االنبار430.0ادبيذكراالنباراعدادية الكرمة للبنينياسر ستار محمد حسين191921066044

كلية اآلداب/جامعة االنبار431.0ادبيذكراالنباراعدادية األوفياء للبنينعبد الرحمن ياسين عالوي جواد191921078028

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0ادبيانثىاالنبارثانوية المعرفة للبناترفل عباس كريدي حمود191922172003

كلية اآلداب/جامعة االنبار433.0ادبيانثىاالنبارثانوية الوفاء للبناتيقين كريم علي عكاب191922241029

كلية اآلداب/جامعة االنبار433.0ادبيانثىاالنبارثانوية قريش للبناتدموع اسماعيل حردان عبطان191922158009

كلية اآلداب/جامعة االنبار434.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناترانيه قيس عبد الجليل مظهور191922370051

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0ادبيذكراالنبارثانوية التهذيب للبنينمحمد ناصر فليح حسن191921073005

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الدواية للبنينابراهيم احمد حسج عجرش221951023001

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0تطبيقيذكراالنبارثانوية النهروان المختلطةسعد علي حسين حرشان191951304008

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0ادبيانثىاالنباراعدادية هيت للبناتهند رائد عبد الفتاح عبيد191922196011

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةايمن سليم علي صالح181951143003

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكرميساناعدادية المشرح للبنيناحمد محسن محمد سلمان281951018006

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية التاجي للبنيناحمد حاتم خزعل اسماعيل121951010002

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية النعمان للبناتمشاعل عبد سهيل مثقال131942102016
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كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0احيائيانثىاالنباراعدادية الحريري النموذجية للبناتزينه عبد الرحمن مطلك احمد191942193045

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينعز الدين هيثم مؤدب حمود191941011106

كلية اآلداب/جامعة االنبار454.0ادبيذكراالنبارخارجيونعبد هللا  ابراهيم جواد  عباس191921400022

كلية اآلداب/جامعة االنبار463.0ادبيذكراالنبارخارجيونسامر  فالح  هندي  عبد191921400013

كلية اآلداب/جامعة االنبار464.0احيائيذكراالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناوس عباس خضير محمد191941118010

كلية اآلداب/جامعة االنبار468.0احيائيانثىاالنباراعدادية الروافد للبناتتسنيم عالء عبد السالم عثمان191942198024

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0احيائيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتبلقيس استير احمد ثميل191942369061

كلية اآلداب/جامعة االنبار476.0احيائيانثىاالنبارثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتمريم جميل استمالك عبد الشهيد191942133053

كلية اآلداب/جامعة االنبار478.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناترقيه حميد حمادي عطشان191942226038

كلية اآلداب/جامعة االنبار479.0احيائيانثىاالنبارثانوية الغربية االهلية للبناتضحى نوري حمود خلف191942135011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0ادبيذكربابلثانوية الحيدري المختلطةمروان علي خلف صليبي231921213017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينحسين علي خليف محمد231921022017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينمحمد عباس كنعان عبد الجبار191921060020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0ادبيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينمحمد حمزه عليوي حسين231921054028

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينسجاد مهند عبد الهادي جواد231921008063

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0ادبيذكراالنبارثانوية الزهاوي المختلطةاحمد صادق شعالن عبد191921282002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينمحمد كاظم عبيد عمران231921034072

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0ادبيذكراالنباراعدادية المستنصرية للبنينايمن فرحان محمود سليمان191921042004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينخلدون عبد االمير طه ياسين241821051024

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار426.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروافد للبنينعالء غازي منذر رشيد111921025035

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار427.0ادبيذكراربيلاعدادية االمين للبنينيوسف صالح مطر مخيلف311921009063

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار427.0ادبيذكراالنباراعدادية الكرمة للبنينمصطفى خالد ابراهيم عبد191921066039

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار428.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينعزيز خالد كاظم سعدان101921041040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار428.0ادبيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنيناحمد عدي جميل عبد الرزاق191921020004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار429.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينمصطفى حميد مطر شمران191921071054

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ادبيذكراالنباراعدادية العدل للبنينمحمد رسمي زباله حسين191921018011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ادبيانثىاالنباراعدادية الحقالنية للبناتنبأ عصام عبد الباقي علي191922178033

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ادبيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتهديل حميد ابراهيم عطيه191922199049

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ادبيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتايمان عدنان بليل صالح191922199006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعبدالقادر فايق محمود حسين211941272122

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد جاسم جعفر كنبار281941151186

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتاسراء ناظم نصيح غالب191942371008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيذكركركوكثانوية شمالن المختلطةتمام محمد صالح خلف201941227004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيذكرالديوانيةالخارجيونعلي فريد شهيد عبد241941400040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0احيائيذكركركوكثانوية هاشم صادق للنازحينعبد هللا ثامر ذياب مجول201941066002
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0احيائيانثىكركوكثانوية الشجرة للبنيناديبة محمد حسين عالوي201942058001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0احيائيانثىاالنباراعدادية الرمانة المختلطةهبه جاسر شالل حميد191942287026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طوز للبنينحسام سامي محمود شكر181941037012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0احيائيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتتقى رياض عبد الرحمن حمد191942166018

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائيانثىديالىثانوية البحيرة للبناتناديه هيثم عباس لفته211942120039

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائيذكركركوكثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينعمار جميل مالك محمد201941059031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائيذكراالنباراعدادية هيت للبنينحارث مثنى جاسم محمد جميل191941014013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينمحمد سعد صالح مهدي221941003185

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةحوراء مبدر غازي صالح211942262003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائيانثىديالىثانوية البيداء للبناتاسيا جاسم احمد خلف211942142005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الفاضلية للبنينكاظم ابراهيم كاظم هادي241941151036

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينعباس فالح عبد النبي جاسم221951305013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0تطبيقيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنيناحمد علي محمود عبيد171951046002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الطارمية المسائية للبنيناحمد عبدهللا فالح علي121951205006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0تطبيقيذكربابلثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينرزاق صحيب حمزه كاظم231951282013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0احيائيانثىاالنباراعدادية الحقالنية للبناتهبه عبد الحميد عبد المجيد احمد191942178055

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعلي حسين علي جعاز221951310126

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةيعقوب عبد الحسين عالج وذيف291941153378

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0احيائيذكراالنبارثانوية الرحالية المختلطةطه صبيح محمد ابراهيم191941274009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0احيائيانثىاالنباراعدادية بروانة للبناتمريم مهند خضير ياسين191942151053

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكربابلثانوية الفالح المختلطةصباح علي روضان جاسم231951198008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0احيائيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينسجاد محسن محمد حلو271941150045

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتدالل علي حسن عبار191952199013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0ادبيذكراالنباراعدادية ابي بكر الصديق للبنينبهاء عبد هللا فرحان خليفه191921027007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينحسين عبد علي زبالة لفتة221851063008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينعبد الرحمن محمود داود طه191941011085

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتنور الهدى محمد حامد عبد هللا191952199054

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0احيائيانثىاالنباراعدادية الرمانة المختلطةنور مهيدي صالح حمود191942287025

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينفيض عبدالواحد مصطفى حسين171951028113

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0تطبيقيذكرنينوىثانوية سيف الجهاد للبنينحسن صالح حسن نجم171951203007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0احيائيانثىاالنبارثانوية راوة للبناترقيه جمال حسين محسن191942145025

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0احيائيذكراربيلثانوية حمرين للبنينمحمد شوقي بنيان عبد هللا311941011033

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0احيائيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينمحمد جبار طلب جويعد221941039110

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0احيائيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينأحمد نعمة عباس علي191941104003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمهند صالح حجو فارس171941350222
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةعبد الحليم عطا هللا محيسن معيوف191951287017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0احيائيذكراالنبارثانوية بنات الحسن المسائية للبنينعلي اسعد علي مسربت191941362029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0احيائيذكراربيلثانوية االمل للبنينمحمد خضر جبر حسين311941004015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتنور علي سلمان خضير271942088225

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0احيائيذكراربيلاعدادية االمين للبنينرعد ضاري حمود هالل311941009021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار449.0احيائيانثىاالنبارثانوية المعالي االهلية للبناتإيالف ضياء صالح صبار191842141002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار449.0احيائيانثىاالنبارثانوية الزهراء للبناتبلسم جنيد خالد مجيد191942267009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتاستبرق عبد الكريم فاضل عبد الكريم191942199001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار457.0احيائيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينساهر جسام عايد مكحول191941019035

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار458.0تطبيقيذكراالنباراعدادية بروانة للبنيناحمد يونس انور محمد191951067006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار459.0احيائيذكراالنباراعدادية راوة للبنينعبد المهيمن مصعب عبد المحسن علي191941022020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار460.0ادبيذكراالنباراعدادية المستنصرية للبنيناسامه عبد الرحيم علي متعب191921042002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتهبه محمد عبد حسين191942199071

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار463.0احيائيذكراربيلثانوية سيوان للبنينحيدر حامد مصلح خابر311941003013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار463.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتبشائر وليد عبد حمد191942211007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار467.0احيائيذكراالنبارثانوية األمالي للبنينسامر صباح حسين عجاج191941038008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار468.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتانسام خضر سعيد صالح191952199007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار468.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرمة المسائية للبنينمحمد هادي صالح مزعل191941350047

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار471.0احيائيانثىاالنبارثانوية سد حديثة للبناتجنه اكرم سعيد جبر191942177008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار473.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتموج عبد الباسط احمد دالل191952199050

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار480.0احيائيانثىاالنباراعدادية بروانة للبناتلمى سالم جاسم محمد سعيد191942151048

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار486.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتحلوه رحيل حردان خلف191942199016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار500.0احيائيانثىاالنبارثانوية سد حديثة للبناتخنساء مشعل دلي ابراهيم191942177009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار501.0احيائيانثىاالنباراعدادية بروانة للبناتاسماء ممدوح عاقول دهام191842151004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار502.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتمريم عادل محسن علي191942199060

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار502.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتامل رياض صالح مغير191952199006

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الكفاح العربي للبناترانيا جاسم محمد حميد101922092006

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتحنين محمود ماطر خلف191922243015

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار422.0ادبيانثىاالنباراعدادية حليمة السعدية للبناتهاجر محمد محسن علي191922204034

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار424.0ادبيانثىاالنبارثانوية ابن زيدون للبناتنمارق عزام محمود جميل191922248010

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار427.0ادبيذكراالنباراعدادية اليسر للبنيناركان حميد نجم عبد هللا191921061005

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار428.0ادبيذكراالنبارثانوية الحبانية المسائيةزيد عبد السالم ستار محمد191921344010

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار439.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرميلة للبنينعبد القادر عز الدين عبيد عبود191851003019

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار442.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناترواء ضياء محمد خضير111952215030

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار445.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتاديبه فيصل ناجي عفات191942159001
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كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار445.0احيائيانثىاالنبارثانوية حسان بن ثابت للبناتحنين عامر محمد رشيد191942202022

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار445.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتمآب عبد الناصر جبار مطر191942370195

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار445.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتزينب ناظم محمد عليوي191942370110

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار446.0احيائيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتصفا ثامر علي حسين191942369194

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار448.0احيائيذكراالنباراعدادية الفجر للبنينعبد هللا حسن علي ترثوع191941037007

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار449.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةزيد صباح فرج عبد191941341055

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار449.0احيائيذكراالنباراعدادية زنكورة للبنينأيمن خلف عبد محمد191941032002

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار451.0ادبيانثىاالنبارثانوية حسان بن ثابت للبناتزينه حامد محمود عبد191922202015

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0احيائيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينحسين عبدعون حمدان شالل211941008026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0تطبيقيذكرذي قارثانوية بغداد االهلية للبنينمرتضى نايف عبد الهادي صالح221951100033

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية495.0تطبيقيذكرميسانثانوية النصر المختلطةاحمد خالد امطير نصار281951104001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية495.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينعلي سمير فاضل محمد151951009028

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية496.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمصطفى كريم الزم محيل151951071261

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية503.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتمريم سمير عبد الهادي احمد101952110060

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية504.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينمحمد عالوي رحيمة غافل141951201291

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية505.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينحسن المجتبى علي سلمان حرج161951110012

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية518.0تطبيقيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينمصطفى حميد رشيد كنجي211951011043

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية533.0تطبيقيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينحيدر عباس عبد الرحيم خضير281951011049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتديانا وارد قاسم عليوي131942281027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتحنين سعد حميد كامل141942134037

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية511.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينعلي مهند سلمان عبد هللا101951042015

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية514.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية بابل للبناتأمنه فارس محمد ابراهيم121952095003

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناترقية عماد عبد الزهره جابر131942071041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمرتضى مانع مجفت داخل151921003115

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية571.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتايه فراس خضير دايح141942078016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0ادبيذكربابلاعدادية ابن السكيت للبنينعلي عبد المعين علي جاسم231921040020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0ادبيذكرواسطاعدادية االصالة للبنينعالء هادي جواد كاظم261921035048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية469.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتياسمين خالد كريم ثجيل141922072134

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0ادبيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنينتحسين شبيب سهر حبيب161921354006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتسالي هادي جاسم عبد131922070041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية المأمون للبناتحوراء توفيق حميد عباس101952116008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينمصطفى رشيد سلمان عبود141921024281

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية534.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينحسن فرحان جاسم وجر151941018007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينمحمد مرسال مصطفى حسن101951020153

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية نبوخذ نصر للبنينليث مثنى ضياءالدين محمد111951016092
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينحسين علي نجم عبد هللا101951016015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتهاجر طارق حميد ناشور131942117275

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتملك سعد سعد محمد111942077064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0احيائيانثىالرصافة الثانيةالخارجياترفاه حامد مخور كنين141942401017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الزهراء للبناتبسمه عبد الكريم ياسين شالكه131942097004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية حطين للبناتتمارى عبد الحكيم جاسم محمد101942079006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية خوله بنت االزور للبناتزهراء عمر عبد الكريم فجر121942096023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعارف العلمية للبنينفؤاد شوان سيروان محمد رشيد111941005085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنيناحمد مثنى علي ابراهيم111941026008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتديان محمد عيسى جبر111942065052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتمنار جمال عبد الكاظم مصطفى121942105187

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتقبس عبد الغني شاكر عبد الرزاق101942118085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتحوراء مثنى عبد الكريم عيسى211942294020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0تطبيقيذكرالكرخ االولىالخارجيونمصطفى كريم حسين كاطع101951400020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينعلي صادق زبون جاسم121941026106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية السالم للمتميزينمصطفى احمد عبد اللطيف علي111941010056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام الرضا للبنينابراهيم خليل ابراهيم عبود121921003001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية ابن الجوزي للبنينرعد لؤي مهدي صالح131921021012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتنبأ نعيم ياسر صبيح141922066038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0احيائيانثىبابلثانوية المستنصرية للبناتريام اسعد حسين علي231942116013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الشيخ حمد للبنيناحمد جاسم حمادي عبد121921017006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينعلي عدنان عبد عواد141921026085

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الكوثر للبناتنور مالك حسن عبد101922125029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينعثمان علي عناد نهار101921041037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينعلي عامر عبيد سعود231921011069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرحاب للبناتاسراء عبد الهادي حمزه خضير111922148002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجوالن للبنيبنعبد السالم طه علي عبود111921042028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االبداع المسائية للبنينحكيم رحمن علوان جاسم121921202057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الريف للبنينأسعد عامر حسن صالح121921029002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةثامر خالد ثامر بندر111921150018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينامير قاسم عجيل عوده251951162002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينحسن حيدر محمد علي271951153022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينحارث عبد فرحان شالل111951026010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينصالح عبد المهدي صالح محمد241951017019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتزينب علي نعمه جاسم241952095020
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينمصطفى عامر محمد ابراهيم121951022037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن عقيل االهلية للبنينعباس ناصر جاسم كاولي241851070011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيانثىبابلثانوية الفالح المختلطةزينب جواد كاظم مدب231952198002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النصر للبنينمرتضى مهند عبد الكاظم خلف221951027056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمرتضى هاشم محمد مطير281951151693

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الرصافي المختلطةكرار سعود عزيز نايف221951268009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحازم مسعد حسن علي281951151115

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السدير المسائية للبنينمؤتمن عبد الرزاق عبد زيد حسن241951216025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية غماس المسائية للبنينعلي احمد عبد الكاظم حسن241951201032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السدير المسائية للبنينعلي ارياح كاظم علي241951216018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنيننعمان منذر خلف داود311951072087

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعبد الخالق علي شبوط عبيد281951151382

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية فلسطين للبنينمحمد عطية حلواص كرم241951013072

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0تطبيقيذكرالنجفثانوية العباسية المسائية للبنينمحمد فالح شتيوي دحام251951156024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمحمد قاسم حسن سلمان231951001044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمرتضى عبد الزهرة علي عران241951203210

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةهشام كريم غضب حمد291951153313

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية سفوان المسائية للبنينمحمد عفات جخيم شريع161951356050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينمصطفى حميد عبد هللا صكر211921031028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتشجن ناظم حسين جابر221952323088

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينعلي حميدي محمد عجيل241951017034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0تطبيقيذكركربالءثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينمرتضى علي عبيد حسن271951033045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينعلي عبد الواحد حسين علي271951030052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0تطبيقيذكرذي قارثانوية بغداد االهلية للبنينحيدر جميل عليوي حسين221951100013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينعلي رحيم عرموط حسون241951202033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0تطبيقيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى سجاد سلمان نعيم عبد241951026006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الصادق المختلطةعلي عماد فاضل عباس241951157011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحقيقة للبنينجنان عمار علي حسين221952052002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحمد كريم جفال رجا111921150008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الثورة اإلسالمية للبنينشاكر عواد راجح حسين241951021017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الريف للبنينعبد هللا ثامر حسين صليبي121921029028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0تطبيقيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينمصطفى طالب دريول رويض281951022105

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية466.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الصادق المختلطةعلي قاسم رحم مدلول241951157012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمنتظر سعد جميل حسن271951153150

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية468.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الصادق المختلطةحسين كلف صبر عطيه241951157002
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0ادبيذكرالديوانيةثانوية اليرموك للبنينعلي ناظم جهادي دخيل241921023018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الزكاة االدبية للبنينمناف قاسم علي محمد111921181140

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينمكصد عبد الجليل عباس عبد هاني241951017053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتهدى جاسب قاسم لفته141922090063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0احيائيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينكرار رزاق حمزه عال231941001102

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0احيائيذكراالنبارثانوية النهروان المختلطةابراهيم دخيل ناجي جاسم191941304001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبنينعباس هادي موسى طعيمه241941074015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0احيائيذكركركوكثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةساري عبد هللا نايف عبد هللا201941208008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجوالن للبنيبنمهند احمد نوفل ظاهر111941042048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتهدى محمد حسين عليوي121942231116

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0احيائيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينعمر طارق نعمه صكب261941011104

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنيناحمد شهيد رحمن هراطه241941063003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينزهير محمد طلب عبد191921013020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينعامر رزاق عبد احيمد291941007186

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0احيائيذكربابلاعدادية السجاد للبنينحسين مؤيد شهاب رجاء231941031045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينمصطفى احمد عبد الجليل وادي111941017037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0احيائيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةمحمد يونس جاسم صالح211941248032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0احيائيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتفاطمه عامر عليوي حمزه231942114104

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية العقيدة للبناتآية مظفر غيدان حسن121942083006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0احيائيذكربابلثانوية المؤاخاة المختلطةعلي فاضل صالح جبر231941220008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمحمد علي طالب علي231941251305

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةنبأ ستار زامل حمود121942020112

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتاسراء حسين جوده جبار241942139003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتساره كريم علي حسن241942139093

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية الريف للبنينمهند لؤي احمد عباس121941029038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية512.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريف الزاهر المختلطةنوره حسين جميل رضا181942072019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0احيائيذكربابلاعدادية السجاد للبنينعلي محمد حسون جاسم231941031098

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية531.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الروابي الخضراء للبناتايات علي يوسف محمد121942101007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية612.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةعائشه عدنان نصيف جاسم121942020085

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الكفاءات للبناتقبس هاني منصور عيسى131952132008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتشمس مشرق يوسف سلمان111952105027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الرتاج للبناتغفران محمد عطية ابدين141952121017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتشمس محمد شاكر محمود111952103020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتشمس الهدى محسن فيصل كريم151922044065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية اشبيلية المسائية للبناتهاله عبيد محمد طلب141922223063
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتهالة احمد شمع جاسم131922092086

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناترحمه جمعه فياض جوبان121922125050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتزينب عبد الكريم تحسين عبد هللا141922143033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتعذراء خالد ضايع علي141922067091

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الكوثر للبناتزهراء نعيم حافظ كعيد131922122023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتضحى علي عبد الرحمن عوده111922076098

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية عمر المختار للبناتايات باسم كاظم جاسم111922081004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتعائشه سعدون حامد ابراهيم101922110075

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0ادبيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتسجى مجيد رشيد احمد191922199026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0ادبيانثىديالىاعدادية فدك للبناتمريم صباح محسن فليح211922156030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الكرار المختلطةسبأ طه علي فرحان111922165007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتهديل جميل محسن شبل141922108071

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتحوراء مالك سعد جعفر151922055026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0ادبيانثىاربيلثانوية شهيدان للبناتطيبه لؤي عبد الكريم حسين311922052023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتمريم فائق تركي كاظم261942083088

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتطيبه قاسم محمد عليوي231942271297

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتافنان بشير ابراهيم حسين141942086007

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتزينب هيثم عبد الرحيم حمدان271922088054

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتزهراء أحمد عبد النبي حسين151922042031

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0ادبيانثىبابلثانوية االسكندرية للبناتتبارك خالد حمود مضحي231922094003

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الحضارة للبناتخلود فالح عناد كاظم101922108021

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0ادبيانثىبابلثانوية المسعودي للبناترهام حسن هادي حمزه231922095018

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتمريم مهند كريم حمد141922069049

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتظالل كاظم اصلبي عبيد101922109083

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتآيه علي صالح علي141922108001

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية444.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناتتماره سمير نايف رهيف221952138013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكراالنبارثانوية النهروان المختلطةطه عدنان جبير خلف191921304019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينمحمد عبد الحسن عبد الرزاق لفته231921012045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن خلدون للبنينمنتظر فاضل عبود زبار141921049093

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهور للبناتايه علي عبد محمود111922078008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينمصطفى عايد سعود جاسم141921015088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتالزهراء هادي برهان حسين111922112011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينعلي وسام عبد االمير حتاوه141921027087

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الكرامة للبنينحسن احمد اكرم كامل121921019006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الثائر للبنينمنتظر ابريسم طربوش محمد121921011058
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينمصطفى مهند كريم حمود141921027122

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتشهد احمد كامل ولي211922102020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينبهاء الدين عباس طعمة سفيح121921206011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تل السمر للبناتمروه علي مشعان خلف111922129033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناترواء سعد عبد هللا كاظم231922128028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتام البنين حسين هاشم خلف141922110019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتايات دحام هذال عكله101922110019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرديالىثانوية طه حسين المختلطةمحمد علي محمد هنيدي211921351016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الحضر للبنينسيف حامد احمد مهيدي121921035007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتحنين محمد حمدي محمد141922075049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينعبد الرحمن حسين جتف ذرب101921015034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينسجاد نوري حمدان كاظم111921017030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمنتظر باسم جبر مخلف151921007249

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية العراق للبنيناحمد كريم احمد منصور141921040004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينعلي محمد غالي محمود151921002129

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الكفاح العربي للبناتصفا يحيى صادق محمد101922092013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينعلي ستار عبد الجبار ميرزا131921034081

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينعبد العزيز مصلح كمال طه101921013024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينمحمود أحمد ابراهيم فزع191921071048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية السالم للبنينعبد هللا ضياء كريم جبر101921030009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الصباح المسائية للبنينحسين جبار فرج محمد141921205034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينعامر احمد عيسى صحن271921038052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينحسين علي مزهر جبار131921008044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتحوراء محمد رشيد كريم151922046010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينعلي عجرش عريبي محارب221921039040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتحوراء سعد محسن عطوان151922040030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية النصر النموذجية للبناتاسماء واثق محمد عبد هللا321922030003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتمروه عقيل مركاض جعفر141922111059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينارشد صدام مطلب محمد191921086008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتاسراء عبد االمير كاظم احمد211922100007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيانثىالكرخ االولىاعداية المعراج للبناتنور سعيد عطيوي برغوث101922113092

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينصادق جعفر غانم معيدي141921048056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االبراهيمية للبنينمحمد حسين جميل سعيد181921001050

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الواسطي للبنينمحمود يوسف محمود احمد101921040059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ادبيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينعلي قاسم خلف حمد211921087043
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الصباح المسائية للبنينحسين كاظم جليخم جبر141921205039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية السياب للبناتايه ثامر نوري سعيد101922077002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةمصطفى عز الدين عبد المجيد محمد141921210110

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعتدال للبناتدينا سعد رشيد سعيد131922077018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتيسر طالب محمود جباره141922111077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمؤمل كاظم سباهي فيحان141921019117

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتفاطمه صبر ناجي سعيد141922133071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوهج للبناتزينب عوده سلمان رحيل141922116017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينبكر محمد طلب عبد191921013017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتنجالء فرحان صالح مهيدي101922110112

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينامير باسم عبد  الحسن لطيف101921008014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناترانيا عامر فاضل محمود131922101029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طيبه للبناترسل عمار رزوقي حسين121922082014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمحمد قاسم محيبس عواد151921003109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينحذيفه علي غالب مصطفى101921017014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينياسر رعد قاسم محمد111921009126

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتايمان جمعه مخلف صالح111922072014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينجميل وليد جميل عاصي111921033025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعتدال للبناتفاطمه داود سالم حمادي131922077051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ادبيذكرديالىثانوية الطف المختلطةحيدر عبد محمد خميس211921242004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةمحمد جاسم احمد جواد211921223043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الزهراء للبناتفاطمه شالل غياض هويل141922146031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمهدي صالح مهدي عبد الحسين121921047181

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينحسين كاظم رشك ياسين151921003027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةعبد الرحمن ساجر هادي ثلج101921160025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينعلي جاسم محمد كاظم131921001073

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الريف للبنينعمار محمد جواد ياسين121921029034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتمريم فراس مالك ابراهيم111922089113

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينعبد هللا سليمان داود ادريس111921033061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينمصطفى جاسم هاشم عبود131921001108

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية البتول المسائية للبناتمريم محمد نصر ابراهيم101922222036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الوزيرية للبناتمريم محمود عبد الكريم محمد131922074049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتهدى ليث فيصل رحيمه151952042032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبناتطيبه زبير عبد الوهاب احمد131922073080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0ادبيانثىالرصافة االولىالوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتزينب عدنان لعيبي مانع131922081006
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية483.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام المؤمنين للبناتفاطمه قاسم سلطان حنيطل141922115077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية504.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية تبوك للبناتساره عمار محمد حسين علوان111942102038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية506.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية خوله بنت االزور للبناتايالف جالل خلف محمد121942096010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية509.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتبنين عبد االمير كمر صبح141942077009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية525.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االندلس للبناتإنجي عباس انور كوثر181942244006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية االنفال للبناتطيبه خالد ابراهيم ناصر101922101043

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتريام بكر احمد حسن231922126030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةمحسن عبد الكريم حسين محسن231921191016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينحسين علوان خليف محيسن221921376025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتاديبه ماهر حسين عبد الرحمن191922161001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتفاطمه صفاء عبد االمير علي121922087047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينحسين  خلف عبد فرج151921013022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتمروه محمود احمد جدوع111922083040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينميالد سالم صبري جاسم101921014077

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الهدى للبناتريم فائق حمد حمود141922124024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية شفق النور للبنينحيدر محمد عبد هللا سلمان141921061030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية التاخي للبناتمريم خالد سلمان يوسف141922081023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية زبيدة للبناترؤى سمير حمادي عبد141922082016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيذكرديالىثانوية االنصاري للبنينعلي خضير عباس جخير211921080008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينجليل ابراهيم فياض محمد111921012020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتسجى سالم فاضل خضير111922072058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية النعمان للبناتبلسم محمود عبد الرحيم شهاب131922102004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينضمان عوده هادي طالب271921031091

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالكرخ االولىاعداية المعراج للبناتغسق عماد سرحان هراط101922113062

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتفاطمه جواد كاظم صافي151922050092

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشروق المسائية للبنينعلي ناظم كامل صحن151921074122

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية خديجة الكبرى للبناترؤى حسن محمد جاسم131922105012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتحوراء احمد ابراهيم محمود121922127027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتشيماء علي عباس مري141922109047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية عدن للبناتزهراء حسن خليفة عناد131922106031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتنصيب جليل عبد فهد151922080073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتميالد مفيد عبد هللا حسن151922048113

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية طه للبنينحسين علي اسماعيل صالح141921177042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناتزهراء نزار حسين شهيد111922106038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينحسين عباس رديف حمود261921176014
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الشفق للبناتنرمين محمد زامل محمد111922117051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتايه محمد سعيد مجيد111922121003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهراء للبناتتبارك كاظم صاحب حسن111922088006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناترنين فاضل كاظم صالح141922075073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتزهراء حسن مجيد هادي211922160020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيذكرديالىثانوية جنة الخلد المختلطةعبد هللا ستار عبد هللا حسن211921261014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينبالسم عبد الكريم حسين مهدي211921039004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ادبيانثىديالىثانوية الصديقة للبناتطيبه عبد الرزاق كاظم شكر211922181025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتزهراء كاظم حدوان عبد هللا141922110070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينمحمد حسن هادي عبيد111921032045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينعلي هادي طعمه عبيد141921008082

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتسجى سعد حسين كاطع141922075121

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتسراب نعيم شبيب طه141922090038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوهج للبناترؤى ابراهيم حسين مشعان141922116010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخليج العربي للبناتهبه حاتم عطا هللا ياسين141922135045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينيونس عيسى حمادي عبد111921012074

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المتنبي للبنينمصطفى حسام احمد ناصر101921027107

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناترقيه ضياء ناصر عباس101922105015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزينب علي احمد شريف141922074074

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المنصور االهلية للبناتاية محمد علوان سلمان111922125001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتفاطمه اياد علي داخل151922050090

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتسميه عبد الحميد خليفة عباس111922071051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية حنين النموذجية للبناتفاطمه عبد الحافظ خزعل عطيه131922104037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينابراهيم علي حسين الزم151921015001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتهدى عبد الحسين شون حبتر151922054115

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينمحمد صباح مصطفى حسن141921030070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتعلياء محمد سعيد عويد141922075158

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتدعاء نجم عبد زغير141922139017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينرامي ثامر جاسم علوان111821022024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىبابلثانوية الهالل المختلطةشروق سالم فنيخ محمد231922179010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىديالىثانوية البشير للبنينثريا محمد علي زوين211922057003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىديالىثانوية العروة الوثقى للبناتفاطمة محمد محسن دحو211922165024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىديالىثانوية الخنساء للبناتسلمى قاسم عباس خضير211922117024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتسهام حسين نعمه عبد141922108045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينعمر هادي عدوان سرحان101921009058
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتحوراء عودة جلوب عمارة131922111028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيذكربابلثانوية المصطفى للبنينحسين محمد حسن كاظم231921045009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينمحمد سامي حمد فجر221921090061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةحسين قاسم حميد كاظم231921178022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةحيدر جعفر لطيف كنيوي261821173014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية صنعاء للبنينحمزة قاسم اليم ثجيل141921025011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية السياب المسائية للبنينمصطفى احمد جياد حميد121921208054

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزيتونة للبناتسراب عدنان جاسم محمد111922061029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ادبيانثىواسطثانوية االنتصارات للبناتزهراء كامل نعمه هالل261922072018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ادبيانثىديالىثانوية الرواسي للبناتحوراء علي محمد علي211922177007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ادبيذكرديالىثانوية حمرين للبنينعمر حسين محمد علي211921205005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الرشيد المسائية للبنينمروان اسماعيل سليمان مخلف111921204238

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الرضوان للبنينحارث حكمت جواد كاظم111921034012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتياسمين علي سلمان حسين111922070104

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ادبيانثىديالىثانوية تدمر للبناتاسراء تركي هادي علي211922131001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ادبيذكرديالىثانوية ثابت بن قرة المختلطةضرغام صالح ناجي محمود211921222010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االنتصار للبناترؤى حسين اسماعيل حسين131922091035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ادبيذكرديالىثانوية االمامة للبنينسجاد حاتم جواد عبعوب211921083015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتفاطمه زهير صالح هالل231922128060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتفاطمه سعد سلمان حسين141922110119

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية اليوسفية للبنينعبد هللا ضاري نواف كاظم111921001034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الخبير للبنينمصطفى فاضل طالب علوان111951007037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0تطبيقيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتاالء رياض محسن عويد231952126004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتغدير حسين صويح سلمان121952098035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتزهراء عبد الكريم حنون شلش151922042037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتندى خليل هاشم فرج131952093059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينصالح هيثم سامي عبد منخي161951028018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الصادق للبنينعمران كريم خير هللا مطر221951070058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةعبد الكريم نجاح فارس فرحان121921171011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتمروه رياض حسين حسن121952087033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0تطبيقيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتساره حامد نواف دويش271952095019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0ادبيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنينزيد خالص حمود غضا191921360019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0ادبيانثىالرصافة االولىالوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتمريم محمد خليفة جواد131922115018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتزينب بشير حسن عبود111942084081

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتزينب رمضان عباس حيدر271942160107
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية التفوق للبناتفاطمه بشير صمد خضر121942113024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتنبأ كامل محمد عكيب141942111232

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتنبأ ايهاب شهاب علوان131942117258

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينالزبير سعد عبد  محمود101941041017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبناتهدى عبد الرحمن كريم اسماعيل111942080154

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية463.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتحوراء ماجد فاخر صبحي151942058017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية464.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةابتهال عدنان محمود نجم121942020002

كلية األعالم/الجامعة العراقية453.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتنبراس حسن علي كاظم111922079050

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتنوره هاشم كاظم سليم111922109092

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0ادبيانثىديالىثانوية الحريري للبناتنور مهدي صالح جاسم211922144013

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينرشيد عدنان كريم خليل101921014020

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الشفق للبناتفاطمه صباح ثجيل خفي111922117038

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0ادبيذكرديالىاعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينمصطفى عبد اللطيف جاسم محمد211921043042

كلية األعالم/الجامعة العراقية457.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية دجلة للبناتمريم فاضل صالح حمادي101922095058

كلية األعالم/الجامعة العراقية459.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينحسين مجيد كاظم جواد121921034056

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيننور مهدي ثامر جبر141921201270

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتزهراء عبد االمير ابراهيم جار هللا121922102050

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتطيبه هيثم ستار جبار151922045096

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الرفاه للبناتغفران فاضل عبود جاسم271952080017

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الخليل المسائية للبنينعلي ابراهيم عباس حسين101921210037

كلية األعالم/الجامعة العراقية470.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينمحمد صبري غفار سعيد141951018096

كلية األعالم/الجامعة العراقية472.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الحاتمية للبنينعبد الرحمن ستار جبار مطلك181921301027

كلية األعالم/الجامعة العراقية526.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ذو النورين للبنينحسين كريم قاسم جلوب161941041005

كلية األعالم/الجامعة العراقية527.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتاديان سجاد عبد الصاحب جاسم121942107009

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتزهراء حيدر محبس مضيف241942120105

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينابو الحسن موسى مخلد عبد االمير احمد251941031006

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.4احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينحسين قاسم كريم كاظم231941021040

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعلي عامر مجيد عيدان231941020245

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0احيائيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينمنتظر صخي حسين جنك231941034083

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةسجاد حميد جاسم محمد231941173071

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0احيائيانثىكركوكثانوية اليقظة للبناتمريم هادي احمد محيسن201942134082

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0احيائيذكربابلاعدادية كوثا للبنينطي محمد رحيم حريز231941051060

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.0احيائيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتمنار سعد ياسين طه231942093124

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينحيدر محمد عبد الرضا فليح231941020122

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبوسن حنظل بندر سعود271952065069
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابي تراب للبنينحيدره امجد نجم عبد هللا241951006013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمحمد عالء ميري حسين251951205127

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0تطبيقيذكرالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعباس احمد حسن محمد251951052021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينسراج حيدر عبد الواحد عريبي231951020033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0تطبيقيذكربابلاعدادية الثورة للبنينمنتظر حمزه حبيب ظاهر231951003078

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعماد امعله زامل هاشم281951151495

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الدواية للبنيناحمد حسين ملك عسكر221951023002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنيناحمد راجح عبد الكريم مبلط271951020001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الفرات للبنينمجتبى جابر حميد خشان271951014057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينعلي اياد عبد الستار حسن محمد271951003037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الفرات للبنينيوسف سامي كاظم عبد271951014077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالباغاريد علي عباس جعفر271952065004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناكرم عقيل حاتم سعود271951153008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينهاني كمال محمد حمزه271951001165

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0تطبيقيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتزهراء حسين علي عبد الحسين231952120010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي حسين علي هادي مصطفى251951010046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0تطبيقيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينعلي خميس حبيب ظاهر231951256047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكرار حيدر حمزه محمد271951153113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحسنين عبد الرسول عبد هللا جميل251951007038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينابراهيم احمد هاشم محمد271951154001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينحسين محسن حميد داود171951350058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0تطبيقيذكربابلثانوية الصديق للبنينفهد محمد نصر حمود231951027029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االعتصام للبنينعباس مسلم جخيور لفتة161951143018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتتبارك صادق غضبان عطيه271952060003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0تطبيقيذكربابلثانوية ابو القاسم المختلطةسجاد مهدي غبيش زكم231951209005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0تطبيقيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينفهد زكريا يحيى محمد علي171951083013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الصدرين للبنينعباس محمد عبد الكريم حربي241951005017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتاساور علي كاظم بجوج271952058003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنيناحمد حسين عباس حسين231951009002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينمحمد باقر علي شاكر حميد231951044032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0تطبيقيذكربابلاعدادية البيان للبنينمصطفى فاضل صالح هادي231951014049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية نور الحق االهلية للبنينمحمد عادل غفوري علي161951119029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنينامجد محل هالل سرحان191951040008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينسجاد جعفر جواد كاظم271951015037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل506.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمحمد علي حسين محمد231951020058
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل506.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينعلي عبد  مسلم هادي خشان241951015057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الثبات للبنينسيف باسم جبر عيسى271951024040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينمحمود عبد الستار خليل خلف161951085086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام للبنينمحمد صالح محيميد هاشم231951013027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل509.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينمسلم هشام محمد زيد161951019163

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0تطبيقيانثىبابلثانوية الحلة للبناتزينب فاضل جاسم عبد231952100023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتزينب سالم شمك سيالي211952102006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينعلي عبداالمير عبدالحسين عبدالرضا161951371130

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتزهراء محمود شكري فيصل161952170012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المهيمن للبنينعصام صالح مهدي جعفر271951035012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل513.7تطبيقيذكربابلثانوية بابل للبنينمجتبى عبد الرحيم غازي مصحب231951021009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0تطبيقيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينحسين عالء صالح تقي261951049013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتزينب صالح محمد حسن عباس271952055026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلي راجي كاظم ساجت271951151070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي عبد الصاحب عبد المجيد عبد الحسين251951010048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعبد هللا مسلم عبد الجليل صنكور161851085078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0تطبيقيذكربابلاعدادية الفرزدق للبنينحسن خليل تركي عبيس231951050004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتملوك جاسم محمد سعيد161952381096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينعبد هللا عبد الخالق سمير تيموز221951067050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية األعراف للبنينيوسف ابراهيم علي حسن161951077064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينمصطفى حسين محمد عطيه271951037042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينعلي فؤاد حسن فليح161951019107

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0تطبيقيذكرميسانثانوية صدى الطف للبنينمؤمل مهدي منشد طالع281951042020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنينثجيل مسلم عويد صاحي271951045012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعلي باسم محمد محسن161951084154

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0تطبيقيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتغدير مزعل كريم عاشور281952062043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينمهتدي علي محمد عبد احمد161951364184

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0تطبيقيذكرديالىثانوية الفارابي للبنينسيف ضياء كريم محمد211951026017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0تطبيقيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتهدى حسين علي عناد231952145010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العزم المختلطةاسحاق يوسف داود احمد161951309005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنينحسين صباح عداي كاطع161951038046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمحمد رائد سعيد عبد هللا161951363184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينفراس عبد الرضا عزيز مهلهل161951363159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0تطبيقيذكرميسانالخارجيونمنتظر فالح حسن ديوان281951400040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد سعد شيال حسن281951151605
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0احيائيذكربابلاعدادية الكندي للبنيناحمد ماجد جواد خضير231941007011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتطيبه رباح حسين جعيفر231942087241

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتغفران سالم عريبي محسن271942058206

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل620.0احيائيذكربابلثانوية الحلة للبنينابراهيم عباس نومي طعمه231941015002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينحسين علي فاضل حسون231951020021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0احيائيانثىالنجفثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتفاطمه الزهراء جبار محمد هاشم251942087049

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتلبنى عبد الستار عبد الجبار ارحيم111942217084

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية فلسطين للبنينعباس علي كاظم خلخال241941013074

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0احيائيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينحسين ابراهيم فاضل عبد هللا231941019029

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتازهار هادي كاظم طوفان251942170015

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0احيائيانثىالنجفثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزهراء وجدي عبد الجبار نعمه251942097065

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتنور الهدى احمد جعفر صادق271942056384

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتفاطمه عبداالمير هادي راضي231942088353

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل617.0احيائيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينهمام كاظم حاكم بعيوي231941019176

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل568.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتفاطمه مهدي تقي ناجي231942087274

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل568.0احيائيذكربابلاعدادية المستقبل االهلية للبنينزيد اسامة عبد الكاظم مهدي231941284007

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل569.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتليلى علي شمران حمزه231942087284

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.5احيائيذكرالديوانيةثانوية المتميزيناحمد مصطفى جواد رديف241941041002

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0احيائيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتنور عالء نجم عبود231942121095

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0احيائيانثىبابلثانوية مريم العذراء للبناتزينب حسين كاظم عبود231942082036

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتفاطمه خير هللا محمد حسون271942060270

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنينكرار عبد الحسين حيدر نجم161951038107

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0احيائيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينمؤمل محمد عباس حمزه271941001244

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0احيائيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناترقى محمد قاسم خيطان161942332035

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتالود حيدر عبد الواحد عريبي231942147005

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتندى سامي حسن راضي231942109200

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0احيائيانثىكربالءالخارجياتجمانه علي حسين عباس271942401013

كلية العلوم/جامعة بابل471.0تطبيقيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتزهراء قاسم عذاب خليف231952124022

كلية العلوم/جامعة بابل472.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتفاطمه امير جعفر عباس231952091023

كلية العلوم/جامعة بابل472.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية العرب المسائية للبنينعلي ياسين لطيف مطر161951370053

كلية العلوم/جامعة بابل472.0تطبيقيذكربابلاعدادية السجاد للبنينعلي ثامر علي حسين231951031027

كلية العلوم/جامعة بابل479.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمحمد باقر سلمان بخيت231951251251

كلية العلوم/جامعة بابل482.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينعلي مؤيد هادي عرط231951002039

كلية العلوم/جامعة بابل483.0تطبيقيذكربابلثانوية النيل للبنينعباس فاضل مطلك داود231951033037

كلية العلوم/جامعة بابل483.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنينمحمد خيري عكاب عوده161951038116
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كلية العلوم/جامعة بابل484.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينزيد عالء شاكر رضا231951020025

كلية العلوم/جامعة بابل488.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الجزائر للبنينمحمد عوده حسون صياح221951042063

كلية العلوم/جامعة بابل489.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينعلي عباس فاضل هاشم231951007044

كلية العلوم/جامعة بابل532.0احيائيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتنور قاسم عزيز عباس231942121096

كلية العلوم/جامعة بابل532.0احيائيانثىبابلاعدادية ميسلون للبناتشيرين ناظم عبيد عباس231942080082

كلية العلوم/جامعة بابل537.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتنرجس خضير عبد عوفي231942086156

كلية العلوم/جامعة بابل538.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتمالك صادق سلمان عمران231942103079

كلية العلوم/جامعة بابل539.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتنور عدي عباس رشيد231942271418

كلية العلوم/جامعة بابل540.0احيائيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمصطفى سمير صبري عبد231941001126

كلية العلوم/جامعة بابل546.0احيائيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتحوراء محمد عبيد حسن231942092063

كلية العلوم/جامعة بابل546.0احيائيانثىبابلثانوية زهرة الفرات للبناتفاطمة طارق بدري شهيد231942146020

كلية العلوم/جامعة بابل554.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتمريم حيدر نهاد عبد الحسين111942079067

كلية العلوم/جامعة بابل554.0احيائيانثىبابلثانوية زهرة الفرات للبناتعلياء محمد كاظم حميدي231942146016

كلية العلوم/جامعة بابل554.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتزينب سعد محسن كاظم231942103049

كلية العلوم/جامعة بابل558.8احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينمحمد المنتظر خليل كريم صالح231941021121

كلية العلوم/جامعة بابل559.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتنور الهدى فائز عبد المجيد اسود231942086160

كلية العلوم/جامعة بابل562.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسين قاسم عبد السجاد هادي251941150114

كلية العلوم/جامعة بابل566.0احيائيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينحسين صباح عبد جسوم231941060042

كلية العلوم/جامعة بابل582.0احيائيذكربابلاعدادية االمام للبنينسجاد ثامر عبد جاسم231941013026

كلية العلوم/جامعة بابل582.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينعلي جواد كاظم مشكور121941026097

كلية العلوم/جامعة بابل590.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتنمارق حسين عبد شدهان231942271402

كلية العلوم/جامعة بابل618.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتحوراء طارق داود سلمان121942087016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل456.0تطبيقيانثىبابلثانوية عبد المطلب للبناتميالد طالب تقي طاهر231952136009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0تطبيقيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر اضواء حسين جبر سلمان231952149001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0تطبيقيانثىبابلثانوية الدوحة المختلطةرباب فارس نعمة حسين231952176003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتسبأ حامد علي جبر271952094022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0تطبيقيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر فاطمه حاتم منصور عبدالحسين231952149016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتزينب صالح مهدي شراد231952119027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتمريم هادي نعمه راضي231952098042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتغدير عماد مرزه علوان231952117026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتزينب جميل حسين راضي271952052026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتاستبرق هاشم كاظم عبد علي271952107002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناترانيا فاضل محمد حمزه231952091007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتمريم علي داخل حمد271952160131

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0احيائيانثىبابلثانوية المستقبل للبناتايمان تكليف حتروش عباس231942106006
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتزينب ناظم صيهود حميدي241942134094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0احيائيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتفاطمه فراس رحيم عبيد231942092172

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0احيائيانثىبابلثانوية الكفاح للبناتدنيا وعد عواد عبيس231942113024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0احيائيانثىبابلثانوية حلب للبناتبان هادي مكطوف معارز231942129006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0احيائيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتقمر خالد ستار عبيد231942093113

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتألزهراء محمد عيدان مخيف231942271006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0احيائيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء رشيد زون شدود261942089048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0احيائيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتفاطمه فاخر هادي ابراهيم271942052116

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0احيائيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتتمارا فالح حسن سياب231942093033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0احيائيانثىكربالءاعدادية الروابي المسائية للبناتزهراء جميل رشيد عبد الحميد271942161018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتنوره فالح حسن فهد241942220525

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0احيائيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتسجى فاضل حسين مهدي271942053027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتنور رضا عبيد حسين231942088445

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0احيائيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتفاطمه عبد الحسين عناد جابر241942101091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0احيائيانثىبابلثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتشهد خالد كاظم عبد الحسن231942140045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل508.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتزينب هيثم اسماعيل جبر231942078067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل508.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتزينب محمد جمعه عباس171942252044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل510.0احيائيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناترجاء ماجد محمد بدران231942091030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتعال احمد خضير سحاك231942086124

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0احيائيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتأيات سمير كاظم حبيب231942121004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتبتول علي مازون كطان231942087050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0احيائيانثىبابلثانوية الفضائل للبناتروز وليد فريد حمد231942112014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتابرار صادق ابراهيم كاظم271942057002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0احيائيانثىكربالءالخارجياتزينب فالح حسن حميد271942401032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.0احيائيانثىبابلاعدادية الجماهير المختلطةفاطمه مكي نور عطيه231942183035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتساره ريس ديعم سعيدون121942231065

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0احيائيانثىبابلثانوية حلب للبناتحال صدام جوهر معارز231942129007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0احيائيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتزهراء مظفر علي كاظم231942098093

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتمريم ناطق حافظ عباس121942094249

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل530.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتحنين طالب جاسم عذيب271942063044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل533.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتمريم عادل عبد علي حسين271942088195

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتمها فؤاد حسن مونس271942088204

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل473.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتغدير سليم حسن محمد271952057052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل478.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ميسلون للبناتنور قايد حسين علي231952080041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينسجاد جوده عبيد حسون231951002027
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0تطبيقيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينعباس هادي مهدي محمد231951052016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0تطبيقيذكربابلثانوية المصطفى االهلية للبنينعلي حسنين عبد الحميد خليل231951285009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل485.0تطبيقيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر ريام معن جابر جاسم231952149008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل493.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمصطفى حيدر غالب حسين231951251300

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل521.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتآمال كريم رزاق ناجي231952091003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينعلي محمد علي محمد عناد231941021106

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0احيائيذكربابلاعدادية ابن السكيت للبنينزيد محمد عبد هللا محمد231941040020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0احيائيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتفاطمه حسين كريم راضي231942098144

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتزهراء جمال كاظم هريبد231942089057

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناترجاء سعيد عبد الكاظم عراك231942271135

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549.0احيائيانثىواسطاعدادية الحي للبناتنور حمادي جرد عمران261942107108

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينعلي الدر حسنين مهدي صالح231941002161

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0احيائيانثىبابلثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتحنين نعمة عودة جغيني231942140014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0احيائيانثىكربالءثانوية المدائن للبناتبنين علي كاظم ضايف271942089019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0احيائيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتفاطمه عدنان عبيد كاظم261942108106

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل570.0احيائيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينفاضل عباس تايه لهمود231941017118

كلية القانون/جامعة بابل478.0ادبيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتوسن حيدر حمزه فيحان231922077034

كلية القانون/جامعة بابل479.0ادبيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتمسار محمود عبد الحمزه جرواط231922103021

كلية القانون/جامعة بابل479.0ادبيانثىبابلثانوية ابن رشد للبناتزهراء عبد الستار حمزه فراس231922099025

كلية القانون/جامعة بابل480.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمحمد حميد جاسم محي231921020063

كلية القانون/جامعة بابل482.0ادبيانثىبابلثانوية الفضائل للبناتالزهراء حيدر جابر امانه231922112002

كلية القانون/جامعة بابل485.0ادبيذكربابلثانوية الغزالي المختلطةأمين حامد سعدون نبيج231921186006

كلية القانون/جامعة بابل486.0ادبيذكربابلثانوية حليف القران للبنينسجاد علي طيار اكريم231921281014

كلية القانون/جامعة بابل494.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين صادق جميل حسن عليوي231921063026

كلية القانون/جامعة بابل498.0ادبيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتزينب هادي برزان كاظم231922079019

كلية القانون/جامعة بابل505.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتاستبرق حافظ حسن حسين231922114001

كلية القانون/جامعة بابل507.0ادبيذكربابلثانوية الهالل المختلطةسيف اسماعيل مهدي حالوي231921179013

كلية القانون/جامعة بابل508.0ادبيانثىبابلثانوية عرفات المختلطةبركه حريز حميد ابراهيم231922161003

كلية القانون/جامعة بابل516.0ادبيذكربابلاعدادية الكندي للبنينحسان حيدر عبيد هاشم231921007006

كلية القانون/جامعة بابل524.0ادبيذكربابلثانوية بدر الكبرى المختلطةعالوي عيدان رحمن حسين231921199013

كلية القانون/جامعة بابل553.0ادبيانثىبابلثانوية ابن رشد للبناتميار رافع احمد عمران231922099050

كلية القانون/جامعة بابل574.0احيائيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتزهراء حيدر كريم حسن231942107044

كلية التمريض/جامعة بابل647.5احيائيانثىبابلثانوية الحلة للمتميزاتسماء منذر شاكر جوكي231942132034

كلية التمريض/جامعة بابل668.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزينب جبار حسين عبيس231942271203

كلية التمريض/جامعة بابل668.0احيائيذكربابلثانوية المنار االهلية للبنينحسن نضال كريم كلف231941071015
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كلية التمريض/جامعة بابل674.0احيائيذكربابلثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينسجاد زيد موسى مباشر231941282035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0ادبيانثىبابلثانوية النجوم للبناتعذراء عبد علي عطيه مهدي231922130021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينعلي جاسم محمد حسن111921032028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتنبأ قيس حاتم حمزه231922117100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتسجى حيدر عبد الساده يوسف131922098103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0ادبيذكربابلثانوية البشائر للبنينحسين علي حسين فراس231821028019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتاخالص عبد االمير عيدان231922145002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0ادبيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتكوثر مناف عبد الصمد عبد الرسول231922111051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0ادبيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناتفاطمه محمد عباس عيدان231922123028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينمنتظر عودة خلف كطمه281921046104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0ادبيانثىبابلثانوية السدة للبناتساره سعد رزاق عبود231922110027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0ادبيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتزهراء مازن عبيد محمد231922115025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينعبد هللا كاظم علي نصيف231921022040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0ادبيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتابرار رحيم مهلهل محمد271922052003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينعمار باسم علي حمود211921025031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0ادبيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتذكرى جواد كاظم صياح231922089014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0ادبيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتاسراء عبد الحسين مالك كاظم231922111003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينحسين زاهر عبد الرزاق محمد231921032017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ادبيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتمها كفاح محي عباس231922125039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ادبيذكربابلثانوية حلب للبنينعلي حسين مبدر علي231921056012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنيناحمد راجي محان عبيد231921042004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين حسين هاشم صاحب ابراهيم231921063017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0ادبيذكربابلثانوية الكرار المختلطةحسين حسن هادي مدلول231921175002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0ادبيانثىبابلثانوية الرحمن المختلطةميقات كريم هاتف جواد231922165010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعلي محمد هادي ليهوب231921006039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية بدر الكبرى للبناتبان احسان عزيز كاظم141922104006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0ادبيذكرذي قاراعدادية سيد البلغاء للبنينفائق حسين ناصر مريبي221821055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0ادبيانثىبابلثانوية مريم العذراء للبناتنورالهدى حافظ عليوي حسين231922082035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0ادبيذكربابلثانوية ابن سينا للبنينسجاد محمد كاظم خليل231921029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0تطبيقيذكربابلاعدادية السدة للبنينمرتضى رعد حسن كاظم231951016045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية نور الحق االهلية للبنينمحمد نعيم كناد عباس161951119031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنيناحمد كاظم ثاني مشكور161951016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنيناحمد عبد الصاحب لطيف مهدي231951251022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينهشام عالء عبد الحسين عناد231951007075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينياسر باسم نعمة طه231951038041
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النهضة للبنينعلي نوري حمدان نور221951049023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0تطبيقيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي طالب راضي مزعل231951173026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0ادبيذكربابلالخارجيونحيدر  فائز كاظم شريف231921400021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتزهراء محمود عبد االمير حسين231922126032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينحسين ثائر جبار خلف231951002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0تطبيقيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحسين اسعد محسن عبد الحسين231951042009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينحسن واثق حسن مجهول291951013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0تطبيقيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتشيماء منير محمود حمودي231952103018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0تطبيقيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنينمحمد شهاب احمد محمد231951254027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمنتظر سعد علي ملك231921009131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0ادبيانثىبابلثانوية الحلة للبناتزينب حسين حمزه كاظم231922100023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0تطبيقيذكربابلثانوية التراث للبنينحسين سامي فاضل ايوب231951068006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمحمد صادق عبد المهدي حمزة121921047147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينياسر عمار عباس جاسم231951007077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةحيدر عامر محسن عبدعلي231951183022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينالحسن داود سلمان محمد231921251026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينزيد عامر عدنان قحط241951017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينمحمد صباح عبد االمير حبيب251921211050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسن كامل داخل طالب251951150053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةمحمد راضي دهام حمد251921113029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينحسين عدنان بخيت تايه231951251080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0ادبيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينمرتضى ناجي عبد عطيه231921012049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0ادبيذكربابلثانوية الدستور للبنينعلي حسين محمود جاسم231921018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةغزوان محمود شاكر علوان251921116044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعلي محمد عباس كاظم231951006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0ادبيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتآصيل كريم عيدان شمخي231922107002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتسميه هادي كاظم مرزه231922114026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0ادبيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتفريده محمد نجم حسين231922102029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0احيائيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنينطالب علي حسن غالي231941254019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0احيائيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتهدى وليد عبد الكاظم كبان231942111108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0احيائيذكربابلاعدادية السجاد للبنينجعفر هادي عبيد خسباك231941031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمرتضى علي عبد الحسين علي231941251321

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0احيائيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينمحمد هادي عبد هللا كاظم231941012151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتساره حسين مجلي جوده231942103055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0تطبيقيانثىبابلثانوية الزاكيات للبناتهدى حيدر دغيم حميدي231952135013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0احيائيذكربابلاعدادية الطبري للبنينمؤمل فالح حسن اعبيس231941061033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينمحمد علي كريم سلمان141941013066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0احيائيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتزهراء محمد سالم شاكر231942108031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0احيائيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتطيبه زيد يحيى حبيب231942102043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنينماهر غازي عيدان جاسم231941033110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0احيائيذكربابلثانوية الكرار المختلطةنور الدين علي حسن جواد231941175006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0احيائيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتبنين هيثم جليل داود231942114027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0احيائيانثىبابلثانوية المستقبل للبناتحوراء حسن حميد نادر231942106018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0احيائيانثىبابلثانوية النجاة للبناتنور الهدى نجم عبيد حسين231942139055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتمريم عماد سلمان عبود231942103077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبناتشهد ناظم محمد فارس111942080101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتدينا خليل حمادي عباس231942147015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينعلي حيدر عبد هللا هادي231951067045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0ادبيذكربابلثانوية النجوم للبنيناحمد طارق ظاهر محمد231921030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينضرغام جاسم عبيد واوي271941005108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.6احيائيانثىبابلثانوية التحرير للبناتبيداء باسم عباس معارج231942096023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0احيائيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتزينب فرحان حسين عبيد231942092112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0احيائيانثىبابلثانوية زهرة الفرات للبناتسارة خميس عبد الهادي سالم231942146011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0احيائيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتنور اسعد محمود هاشم231942102061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0ادبيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتدالل احسان داخل جبر231922125016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0احيائيذكربابلثانوية االعالم للبنينحسين خليل ابراهيم شناوه231941066006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينمحمد جاسم محمد سعيد151921015069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0احيائيانثىبابلثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتزهراء رائد يحيى موسى231942140026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0احيائيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينوسام رياض فرحان عبد االمير231941256093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.7احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينحسن محمد صاحب هاشم231941021028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0احيائيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتكوثر حسن عليوي ناصر231942092182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0احيائيانثىبابلثانوية الوركاء للبناترشا اركان واوي ياس231942079018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزينب علي عبد الحسين حسن231942271215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.1احيائيانثىبابلثانوية التحرير للبناتايمان وليد كامل هادي231942096013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتزهراء عبد الكريم قاسم حمزه231942088185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتزينب ضياء جلد عذاب231942086094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.6احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينامير فراس ابراهيم خليل231941021015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0احيائيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعلي حاتم حسين فرمان231941003046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينلقمان صالح فرج مطر231941020291

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل524.0ادبيانثىواسطثانوية التاميم للبناتنور الهدى خلف علي رجب261922101034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل526.0احيائيذكربابلثانوية التراث للبنينمصطفى هادي عبيس شهيب231941068035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل534.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينمحمد عبد جبر عبيس231941252145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0احيائيذكرالنجفثانوية الفرسان للبنينمصطفى كاظم عبد الحسن عبد251941003033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0احيائيذكربابلثانوية الرشيد للبنينأيوب حازم جحات محيسن231941065001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0احيائيذكربابلثانوية زهير بن القين المختلطةمحمد علي عبدالسادة بوهان231941167045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينغيث فريق سعد شالكه241941027167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل549.0احيائيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحمد سليم جاسم وداي231941168001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0احيائيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينمحمد باسم جبر مزعل231941060135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0احيائيانثىبابلثانوية اآلمال للبناتزهراء حسين حيدر عبيد231942118018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل577.0تطبيقيذكربابلثانوية الباقر للبنينعلي حيدر عبد منديل231951046018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0ادبيذكربابلثانوية بدر الكبرى المختلطةمحمد باقر محمد نعمه جعاز231921199016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينعلي حسين صالح عبد المهدي231921250045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينعلي عماد سالم عبد الرضا271921038078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتزهراء رحمن نعمه موسى231922145020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0ادبيذكرالنجفثانوية نور الياسري المختلطةحسين فالح تركي فحل251921117007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينسجاد علي حسين مال271921038048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينياسر عامر عزيز نور271921031219

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0احيائيانثىبابلثانوية عدن للبناتنبأ شهيد هاشم محمد231942076073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل591.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمنتظر منذر عباس ابراهيم231941251351

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0احيائيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتايهاب موفق حمزه حسون231942079010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل606.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاسراء حمزة لبي نوار231942271020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616.0احيائيانثىبابلثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتهبه محمد صالح عناد231942154054

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينجعفر محمد اكريم محمد231921004015

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتفاطمه هادي عبد سعود231922087032

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمصطفى عبد علي عالوي موات231921251246

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتزينب عباس حسن دعيج231922119036

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينعبد هللا احمد عبد عباس231921008082

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينعباس كاظم هاشم داود231921038016

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينحيدر محمود شاكر سماوي231921019011

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمحمد مجيد غني كريم231921020072

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكركربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتصاحب هاشم عبيد حجري271921048032

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيانثىكربالءثانوية شجرة طوبى للبناتايات صاحب عوده عباس271922050005

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينزيد فارس عبد الحسين كاظم271921016064

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية التهذيب المسائية للبنينمحمد معمر أحمد عبد الجليل111921202056

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمجتبى فارس عدنان مخيف271921006050
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كلية اآلداب/جامعة بابل421.0ادبيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتبنين عبد الواحد ساير محمد231922121006

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ادبيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةغدير طعمه شعالن عبد231921191013

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ادبيانثىبابلثانوية مصباح الهدى المختلطةزهراء وحيد هاشم محمد231922205010

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةحسين حامد خليل ابراهيم231921212005

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينحمزه حبيب زيدان حمزه231921004029

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ادبيذكربابلاعدادية ابن السكيت للبنينمصطفى صادق محمد الماحي عبد الفتاح عبد الرحمن231921040030

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ادبيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينمحمد عدنان رزاق توفيق271921030051

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ادبيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةسيف جابر حميد عبيس231821164015

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينعلي يحيى كاظم عناد231921009094

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ادبيذكربابلاعدادية الثورة للبنينحسين كاظم جواد بسالة231921003019

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينعبد الوهاب حسين كاظم محيميد231921022041

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ادبيانثىبابلثانوية الحلة للبناتسجى معطي محمد حسن231922100027

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينعلي ابراهيم علي مجيد271821031107

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينياسر سالم صاحب علي231821016082

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتزهراء عامر عبد الحسين ابراهيم231922109037

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ادبيذكربابلثانوية النجوم للبنينمحمد ابو الخير عون عبد العباس موسى231921030028

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ادبيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتاشواق عباس علي زريج231922092003

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتنور هيثم عبد الحسين جابر231922103025

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ابا الحسنين محمد عمران جمعه231921063002

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيانثىبابلثانوية البتول  للبناتزينب عامر فاضل عبد الرضا231922104018

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيانثىبابلثانوية التراث للبناتزهراء علي كاظم سرحان231922148027

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتمريم احمد هاتف مهدي271922071052

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتمريم محمد دبوس عطيه291922078100

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةعلي محمد قاسم هاشم231921212028

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمحمد فارس رزاق جمعه231921020070

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ادبيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتموج محمد شاكر محمود231922108049

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ادبيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتفاطمه حسن عباس عبود231922103018

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنينمحمد شريف محمد علي ماهر231921031071

كلية اآلداب/جامعة بابل428.0ادبيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتفرح علي هادي محمد علي231922088032

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ادبيانثىبابلثانوية صفين المختلطةزهراء فاهم مهاوش منخي231922195007

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينعلي صالح مهدي اسماعيل291821017192

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ادبيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتزينب عبد الحسن علي محسن271922071034

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ادبيانثىبابلثانوية ابن رشد للبناتمريم داود عليوي كرنفل231922099047

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنيناحمد محمد حسن وردي231921251017

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ادبيانثىبابلثانوية البدور للبناتنور محمد جاسم احمد231922085016
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كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ادبيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتزهراء خالد كاظم زيدان231922108014

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ادبيانثىبابلثانوية عرفات المختلطةزهراء عبد الحسن فرحان نايف231922161004

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0ادبيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتزينب عباس عبد الحسين عبد الرضا231922120018

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0ادبيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتاالء رحيم بعنون بيوض231922081001

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينسجاد عبد هللا محسن مشعب271921025021

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينعبد هللا عناد كريدي حسن231921011055

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ادبيانثىبابلثانوية الباقر للبناتزينب عبد مناف عبد محمود231922105019

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ادبيذكربابلثانوية ابن سينا للبنينمصطفى علي حسين علي231921029035

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتتبارك احمد سلمان خضير231922117023

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ادبيذكربابلثانوية مصباح الهدى المختلطةغيث باسم طالب مزهر231921205017

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ادبيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتمنار السنا حيدر رضا عبد هللا231922092049

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعباس عالوي جبار حسون271921049071

كلية اآلداب/جامعة بابل438.0ادبيانثىبابلثانوية الحلة للبناتزهراء علي ظاهر حميد231922100020

كلية اآلداب/جامعة بابل439.0ادبيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينرماح مضر لفتة خزعل231921256048

كلية اآلداب/جامعة بابل440.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتزهراء رحمان غانم يونس141922102041

كلية اآلداب/جامعة بابل440.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتهناء حمزه كشاش عبود231922109061

كلية اآلداب/جامعة بابل440.0ادبيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتفاطمه حيدر حسن مدلل231922108037

كلية اآلداب/جامعة بابل441.0ادبيانثىبابلثانوية الغدير للبناتسجى فالح حسن حمود231922131022

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0ادبيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتبنين اسعد جهاد حسين231922121003

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0ادبيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتزينب حسن كاظم عليوي231922087017

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد صادق كاظم جاسم حيوان251921008196

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0ادبيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتسجى احمد عبادي نزام231922119041

كلية اآلداب/جامعة بابل453.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتعائشه رصين عبدالوهاب احمد161852280037

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0تطبيقيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتغدير شعالن كاظم حمزه231952079012

كلية اآلداب/جامعة بابل456.0ادبيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتزينب علي محسن عبود231922092026

كلية اآلداب/جامعة بابل461.0تطبيقيذكربابلثانوية السهول المختلطةسجاد اسعد جبار تايه231951182004

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتهديل عماد يوسف كريم231942088465

كلية اآلداب/جامعة بابل472.0ادبيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتبنين عادل لفته شاتي231922098022

كلية اآلداب/جامعة بابل473.0احيائيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتتبارك فاضل شمخي جبر251942058017

كلية اآلداب/جامعة بابل477.0احيائيانثىبابلثانوية االفاق للبناتحنين رحمن مطهر منصور231942144023

كلية اآلداب/جامعة بابل480.4احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينياسر زياد مظهر حمزة231941021166

كلية اآلداب/جامعة بابل483.0احيائيانثىالنجفاعدادية شمس الحرية للبناتغدير جالل عزيز عبود251942094051

كلية اآلداب/جامعة بابل488.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتزينب حميد حسن علي231942089075

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل421.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينمحمد رحيم محمد عبد231921004089

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينبالل فالح عبد هللا عبد الحسين271921031026
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قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتشهد صباح حافظ طالب231922090031

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل462.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينصادق جعفر جاسم محمد231951043017

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل462.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتزينب جاسم محمد حزام271942087077

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل466.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتزهراء عبد االمير فرحان بشاري231942147028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ادبيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتمنار قاسم فليح مهدي231922077028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ادبيانثىبابلثانوية البتول  للبناتفدك عادل علي حسين231922104026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ادبيذكربابلثانوية الباقر للبنينجواد رضا حسن خليل231921046009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ادبيانثىذي قارثانوية تل الزعتر المختلطةزهراء وليد شعالن مزهر221922227005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةعقيل محمد حسن جخمير251921122097

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ادبيذكربابلاعدادية الطبري للبنينمسلم حيدر حميد كبيحان231921061031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ادبيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينمثنى اياد علوان جدوع231921012041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ادبيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةعباس نور حمزه طراد231921191009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتدعاء كاظم جواد كاظم231922117038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينحسن باسم محمد علي صالح271921031035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينعباس ورد محمد ذاجر241921051032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةصالح مهدي عبيس كاظم231921173031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ادبيانثىبابلثانوية المتنبي االهلية للبناتنور خالد حميزه صبر231922150009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ادبيانثىكربالءثانوية عمورية للبناتزهراء عبد الرضا علي محمد علي271922098013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ادبيذكربابلثانوية مصباح الهدى المختلطةياسر مهند عبد مسلم ياسين231821205039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0ادبيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحمد سالم ميري عباس231921012002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ادبيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينزيد يحيى مردان عباده231921060011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ادبيانثىبابلاعدادية الجماهير المختلطةشيماء جالل صالح عبد231922183014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ادبيانثىبابلثانوية عدن للبناتنجوى فاضل جبر كاظم231922076030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ادبيانثىبابلثانوية الكفاح للبناتزينب علوان غضبان عباس231922113030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتفاطمه علي جاسم خريبط231922145042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ادبيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتنرجس كاظم حمزه خضير231922115052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتشروق أحمد جواد كاظم231922114027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ادبيذكربابلثانوية الباقر للبنينامير علي كاظم علي231921046006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتزهراء عالء حسين مجيد231922117051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينزيد يحيى كريم علي231921032037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتسماح قاسم جبر كاظم231922145030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ادبيانثىبابلثانوية الخلود للبناتعذراء عبد الكريم زيدان مدحي231922137019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0ادبيذكربابلثانوية جنادة االنصاري للبنينعلي جواد مهدي عبد الرضا231921073020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينعلي باسم ميري عبد الحسن241921202050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ادبيذكربابلثانوية االنفال المختلطةعلي حيدر كاظم عباس231921169011
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي محمد هاني عبيد231921173051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ادبيذكربابلثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينمرتضى جابر كماز حسن231921282008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ادبيانثىكربالءثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتزينب مرتضى سعيد عبد علي271922070018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ادبيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتساره عبد الزهره نايف علي231922101014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتمنار خالد علي عبيد231922117097

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ادبيانثىبابلاعدادية االقتدار المختلطةميمونه محمد عبد الحسين شهد231922164008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينحسين ستار عبد محمد231921022015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعادل صخيط علي حسين231921006026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0ادبيانثىبابلثانوية عدن للبناتنرجس منعم علي حسين231922076031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0ادبيانثىبابلثانوية النجاة للبناتنبأ ثامر عبد الرضا ناصر231922139020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينعلي كريم علي صافي231921032060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتامنه خليل حميد سعيد231922117011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتبنين حسن عبد زيد حمادي271922078008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ادبيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةحسن حمزه صخيل حسن231921183020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ادبيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةزاهر حامد مراد مجبل231921164018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينأحمد قاسم عبد عون حميو231921006002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ادبيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينحسين حمزه حسين حسن231921005012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ادبيذكربابلاعدادية االمام علي للبنيناحمد رزاق جبر عبد231921002004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتبهاء علي عبد اللطيف حسن271952160030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناترحاب طالب عبد الواحد ياسر231952271036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ادبيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينحمزة مكصد محمد جواد231921038008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنينخالد صالح مهدي حديد231921031024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينحسين سعيد كاظم مهدي271921025012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتفيد رافد حنين عباس231952101017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ادبيانثىبابلاعدادية الجماهير المختلطةسكنه راضي بريه سلمان231922183012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ادبيذكربابلالوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين حسين ناظم ناهي عوده231921035006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينحسام علي يوسف عبيد271921020011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ميسلون للبناتايات رياض محي جاسم231952080002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ادبيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتفاطمه فالح محمد نعمه231922107035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0ادبيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتحنين علي عبد الحسين كريم271822094023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتالطاف باسم محمود عبد الرزاق231952087003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0ادبيانثىبابلثانوية التحرير للبناتمها احمد رعد حسين231922096020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ادبيذكربابلثانوية الفالح المختلطةستار عمران موسى ياسر231921198017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينعباس خالد وهاب عبد االمير231921032045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي جواد كاظم رزيج231921173048
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتصابرين ظافر حسن طه231922090032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتايه ليث فالح حسن231952087005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ادبيانثىبابلثانوية الفضائل للبناترفل واثق يونس عطية231922112011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0تطبيقيذكربابلثانوية بابل للبنينمحمد فوزي حميد جاسم231951021012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتزهراء صاحب رشيد حسين231952078013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0ادبيانثىبابلثانوية ابن رشد للبناتفاطمه كريم عبد عبيس231922099044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينغسان محمد رحيم مطلك231951251222

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتغدير علي كاظم عبد231952077018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0ادبيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتسجى حسين علي حبيب231922119042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0ادبيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتوداع سعد جاسم محمد231922271119

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ادبيانثىكربالءثانوية عمورية للبناتأمنه نايف رخيص مضحي271922098001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ادبيانثىبابلثانوية الغدير للبناتصفا محمد عباس جاسم231922131025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتحوراء احمد خضير حمزه231922090015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيننايف صالح حسين علي271951015096

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتبنين علي كاظم جاسم231922114007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0ادبيذكربابلثانوية حليف القران للبنينسيف عبد االمير جراد حسين231921281016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ادبيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتشمس اكرم مكطوف كاظم231922092034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينهاشم جالب حسن كاظم231921250078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينحيدر علي محمد علي271951151047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينعبد هللا ثامر عبد االمير صيهود271921020029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتنور اكرم جابر رشاد231952078026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتنور خضير عبيس كاظم231952117039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0ادبيانثىبابلثانوية الحيدري المختلطةطيبه عبد هللا ثردي محمد231922213003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0ادبيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينضياء صدام عبد الحسين كاظم221921310018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0احيائيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتدعاء ضياء محسن دهيم231942121029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينعلي نصير هاشم عبود241941001200

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0احيائيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناترسل عياد حسين عبد االمير231942123035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينشاكر خالد اكشيش حمزه231941002121

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينمصطفى عزيز رياح محمد231941257172

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتايات امين مالك موسى271942059012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0تطبيقيانثىبابلثانوية مصباح الهدى المختلطةحنين حسن تايه عبد الرضا231852205005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0احيائيذكربابلثانوية االعالم للبنينغيث حسين علي تايه231941066032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0احيائيانثىكربالءثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتنور الهدى وهاب مهدي عبد الحسن271942070064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0احيائيذكربابلثانوية المصطفى االهلية للبناتفاطمه رؤوف ظاهر رؤوف231941300008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0احيائيذكربابلاعدادية الكفل للبنينمحمد جبار عبد علي عطية231941032072
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0احيائيذكربابلاعدادية االمام للبنيناحمد سالم عليوي حسين231941013004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0ادبيذكربابلثانوية الهالل المختلطةمصطفى فليح حسن مذري231921179026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0احيائيذكربابلاعدادية البيان للبنينقاسم محمد كاظم عزيز231941014087

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتفاطمه محمد اسماعيل جاسم231952101016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ادبيانثىبابلاعدادية الجماهير المختلطةمريم مكي سيد جغيل231922183016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0احيائيذكربابلثانوية اسمرة المختلطةمرتضى عبيس عيدان صكبان231941202022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0احيائيذكربابلثانوية االعالم للبنينعباس علي الياس خضر231941066020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0احيائيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينمحمد حمد حنوف كاظم231941054101

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0احيائيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةمحمد علي رسول فرحان صكبان231941191051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتثريا عبد الهادي عبد االمير كشمر271942056093

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزينب حمود كاظم حمود231942271206

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0احيائيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتهبه عالء جواد كاظم231942102066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتغاده حاكم فنيخ علي231942086128

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0احيائيانثىكربالءثانوية الصالحات االهلية للبناترجاء عادل كريم محمد271942086010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0احيائيانثىبابلثانوية التحرير للبناتمريم عقيل محمد عبد الحسين231942096132

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتامنه عبد الكريم خضير عباس231942147007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0احيائيانثىبابلثانوية عدن للبناتصفا عبد ياسر عبد هللا جاسم231942076059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتحوراء سعد عبد الزهره حمزة231942088091

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0احيائيذكربابلثانوية الخمائل المختلطةسجاد حميد شناوه حسين231941171010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0احيائيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتايه باسم محمد حسون231942142032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0احيائيانثىبابلثانوية الباقر للبناتحوراء حسن علي حسون231942105018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0احيائيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينمحمد مزهر مجمن شهد231941005169

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0احيائيانثىبابلثانوية النجاة للبناتزينب موفق ياسر عبد231942139030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0احيائيذكربابلثانوية ذي قار للبنينعز الدين علي حبيب سريح231941024035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0احيائيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر زهراء صادق ورور محمد231942149014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0احيائيانثىبابلثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبنين حسن هادي حسن231942143007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتغدير حسين علي حسين231942078084

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينذوالفقار حامد طالب عبد231921042029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0ادبيانثىبابلثانوية بدر الكبرى المختلطةبراق حبيب ابراهيم محيسن231922199003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0احيائيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتزهراء عباس عبيد هادي231942102019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0احيائيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينعبد الرحمن جواد كاظم عبد  الرضا231941043070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0ادبيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتزهراء ماهر عادل نبات231922115026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0احيائيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينمحمد هادي صاحب سلمان271941008123

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0احيائيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتزهراء هاشم عباس ثجيل231942117076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0احيائيانثىبابلثانوية التراث للبناتاسراء فاضل حمزة حسن231942148002
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمحمد يعقوب عبد الحمزه عبيس231941002238

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتاسيل عالء الدين عدنان عبد االمير231942088020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتكوثر عباس دعيج نجم231942147065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.4احيائيانثىبابلثانوية التحرير للبناتغدير عباس علي حسين231942096101

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتغدير فؤاد عبد الحكيم مهدي231942078085

كلية التربية األساسية/جامعة بابل592.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينمصطفى حسن شاوي عبد241941014046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0ادبيانثىبابلثانوية الصادق المختلطةنهاد فاهم صاحب فرهود231922172020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتزهراء محمد رضا عبود271922107049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0ادبيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتساره حامد رضا فرج271922094032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0ادبيانثىبابلثانوية الرحمن المختلطةرحيل مردان جواد كاظم231922165005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينسعد سليم كريم امين231921004043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0ادبيانثىالديوانيةثانوية االنتصار للبناتزهراء خالد محمد حمد241922105019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0ادبيانثىبابلثانوية اآلمال للبناتأسيا عبد فاضل حسين231922118001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينامير عباس مجيد منسي231921020012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتريام ثامر احمد حامد231922093026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينكرار حسين كاظم حمزه231921016059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتشهالء عبد الحسين كاظم231922145031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0ادبيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتحسناء علي منذور عطيه231922081010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0ادبيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتاسماء مجيد حميد سعيد231922101002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0ادبيانثىبابلثانوية الخلود للبناتشيماء حامد موحان كاظم231922137017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينحسين عادل غضب شراد231921252027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0ادبيذكربابلثانوية مأرب للبنينمحمد صالح محمد حسين231921049034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0ادبيانثىبابلثانوية الباقر للبناتسبأ صالح مهدي عمران231922105022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0ادبيانثىبابلثانوية الخلود للبناتهاله أحمد شاكر جابر231922137026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل441.0ادبيذكربابلثانوية حليف القران للبنينزيد سالم جبار سلمان231921281011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0ادبيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةاحمد كاظم حسين ابراهيم231921183008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0ادبيانثىكربالءثانوية القوارير للبناتغسق جهاد كاظم عبد271922081032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0ادبيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتضحى ضياء حسين هرير231922125026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتايه نجاح عباس محمود271922078006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل447.0ادبيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتنبأ ضياء شاكر زباله231922077031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل447.0ادبيانثىبابلالخارجياتحوراء فاضل عبد الحسين نهابه231922401019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل447.0ادبيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةحسين حمزه عباس مصحب231921164010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل448.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينذوالفقار مختار جبار ناجي271921020022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل473.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتدعاء مهند حسن سهر231922145014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل477.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينكريم فاضل الزام ابراهيم231921042048
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل480.0احيائيانثىبابلثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتإسراء عبد حسين محمد231942143001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل480.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتاسراء جاسم محمد جواد راضي271942058007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل481.0احيائيانثىبابلثانوية زهير بن القين المختلطةايمان عقيل كاظم ساجت231942167004

كلية الطب/جامعة النهرين695.9احيائيانثىالديوانيةثانوية المتميزاتزهراء شاكر ريكان شعالن241942084016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0تطبيقيذكراالنبارثانوية نور اإلسالم المسائية للبنيناحمد حامد محمود حمادي191951354002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0تطبيقيذكربابلثانوية الصديق للبنيناحمد محمد عبد االمير عبود231951027002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين527.0تطبيقيذكراربيلاعدادية االمين للبنينمحمد عبد الحليم جاسم محمد311951009053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين528.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينكرار قاسم لفته رحيمه281951151546

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية الرواد االهلية للبناتشهد احمد محمد علي هادي101952139008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الفرقان للبنينابراهيم احمد ابراهيم عبد الستار141951182001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونصادق ماجد شالل كرين161951400067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية السيدية المسائية للبنينمسلم مروان رشيد جابر111951209053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينسيف مهند جبار حبيب131951011022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتسارة ابراهيم خليل مصطفى111952073025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية النيل المسائية للبنينمحمد عباس شايع هامل111951206043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةالخارجياتياسمين ياسين جاسم حمادي111952401031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين551.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتنوران مروان رشيد جابر111952103037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين552.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينعلي محمد عبد االمير عبد الوهاب101951008035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين559.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينعبد المجيد قاسم شيحان عبود191951104023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0تطبيقيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينعلي رحيم كاظم عطية221951058012

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين518.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةللبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين نور نبيل مصعب بسيم141952096024

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتتبارك محمد حسن محسن141952079009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتسجى حاتم كامل سلمان291942057178

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينمنتظر علي جابر علي161951355227

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعبدهللا حسن فليح حسن161951074029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينسيف ماهر احمد عبد هللا191941009128

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينغيث عبد النبي محمد نهابه111941026087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0احيائيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينحسين يوسف محمد علي جعفر101941205024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينحمزه حامد حمزه عبيد231941257049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينمحمد ازهير حسين علي221951077059

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين585.0تطبيقيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينعلي عبد الكريم عبد غافل281951016105

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين593.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنيناحمد اياد عبد االله احمد161951038003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينحسن رحيم خزعل نصير131941012041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنيناحمد محمد صالح منفي131941012015

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0احيائيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينضرغام احنيحن جابر صويفي221941308017
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قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية السياب للبنينحسين علي عبد الحسن عبد الحسين131941030039

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين للبنينمصطفى هاشم لعيبي محمد111941013045

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينعبد السالم علي عمار اسماعيل191941114040

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين663.6احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينياسر معد حساني مرهون271941005301

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.0احيائيانثىدهوكثانوية ياسا للبنات للنازحينهال عبد الجبار خلف جاسم331942041035

كلية العلوم/جامعة النهرين472.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنينعلي فراس عبد الرحيم علي111951004079

كلية العلوم/جامعة النهرين474.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناترانيا مهند رياض خليل111952217015

كلية العلوم/جامعة النهرين478.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينحسن ابراهيم وادي زغير151951071040

كلية العلوم/جامعة النهرين480.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتبسمة احمد هاشم يحيى111952103006

كلية العلوم/جامعة النهرين481.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة األهلية للبنينمحمد بسام هاشم سعدون141951043012

كلية العلوم/جامعة النهرين483.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعلي عبد هللا نجم عبد281951151457

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتزينب نعيم عباس سعيد141942196023

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اقرأ االهلية للبناتتبارك قاسم نايف جاري111942149013

كلية العلوم/جامعة النهرين617.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االبرار المسائية للبناتتبارك خليفه شهاب احمد131942283017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين481.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينعلي احمد يحيى جاسم131951031033

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين490.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المنهل للبناتحوراء نجم عبد عطيه111952114009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين576.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحارثية للبناتمريم صباح يوسف مهدي101942112024

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين495.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية القلم االهلية للبناتعذراء سالم عبدالحسين حسين181952275008

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين496.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية دجلة الخير للبنينعلي جنيد ابراهيم حسن131951038011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين499.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينعبد الستار عدنان جبار علي141951008027

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين501.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينحسين خليل مهدي علي271951011008

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين502.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينموسى علي دريول منصور141951028074

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين512.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلي السجاد مثنى حميد لعيبي141951012024

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين512.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجواهري االهليه للبناتنبأ ثائر صالح كاظم141952147009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين519.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية التفوق األهلية للبنينعلي ناظم طاهر عبد القادر101951043030

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين562.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتهاجر عبد الموجود شكر رحيم111952217037

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتحنين جبار خميس فيصل161942165110

كلية الحقوق/جامعة النهرين586.2احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المتميزاتدانيه عالء حسن عباس111942113018

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين477.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الرشيد للبناتزينب حسن هادي عبد الساده131922096008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين478.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتمريم حيدر ابراهيم محمد علي121922134145

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين479.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتبتول حبيب اغميس أحريز131922071013

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين480.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمحمد عبدالحسين ترف طوكان121921047150

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين482.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينحسن واثق حسين مريوش151951007023

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين483.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزيتونة للبناترند مصطفى علي قنبر111922061019

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المأمون للبناتصفيه مناف فخري نوري101922116012
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين514.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية المتفوقات االهلية للبناتاروى عادل نصيف جاسم101952136001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المقدام للبنينعلي غسان علي أحمد141941017075

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558.3احيائيانثىالكرخ االولىثانوية المنصور المسائية للبناتجراح عادل حسين علي101942223011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى519.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينمصطفى صاحب عبد الوهاب حسين111951021097

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينسجاد عبد هللا غيالن حميدي151951020022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتفاطمة سالم حسين جوامير211952102009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى559.0تطبيقيذكرالمثنىالخارجيونفاضل غثيث هاوي دهيرب291951400026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى493.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنيناحمد ناظم احمد هالل211951007007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى494.0تطبيقيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتفاطمه اسعد غناوي عزيز211952139038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينمحمد جواد كاظم محمد211951012021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0تطبيقيذكرديالىثانوية االمامة للبنينعلي عماد مخلف خلف211951083022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى501.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينمصطفى فراس عطيه عبد علي131951002054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى503.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الخوارزمي االهلية للبناتزهراء محمد قدوري سعود211952186001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى510.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينحسين علي قصير خلف211951022006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0تطبيقيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنينشمس الدين قصي محمد عبد211951062007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ضرار بن االزور للبنينعبدالعزيز كريم كاظم مردان211951081012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينابراهيم محمدفهمي عيسى عليوي211951013002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0احيائيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنينعثمان مرتضى صالح الدين زين الدين131941010087

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0احيائيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتآمنه حرب زكي علي211942145002

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينعمر مغير فيروز ياسين211941034060

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0احيائيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنينمحمد مجيد نصرهللا ناجي211941030081

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0احيائيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينيوسف عبدهللا نجم عبدهللا211941008103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0احيائيذكرديالىثانوية ذي قار للبنينمحمد موسى شكر محمود211941032029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى568.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنينمحمد معد فارس فنجان161951038124

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى570.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االعتصام للبنينمحمد احمد حنون داود161951143028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0احيائيذكربابلثانوية المرتضى المختلطةمقتدى كاظم خضر حجيل231941185034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنيناكرم حسين رحيم نجم211941013020

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0تطبيقيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينمعن علي حميد عواد211951014122

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينمحمد سلمان خليل كاظم211951031032

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينسجاد علي صالح صاحب211951065010

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0تطبيقيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتفاطمه يونس يعقوب شكر211952170012

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0تطبيقيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتشهد مدحت امين جاسم211952140037

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0تطبيقيانثىديالىاعدادية العراقية للبناترسل عبد الحسين ياس مجيد211952139016

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتسارة احمد عبدالعزيز عبدهللا131852079011

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينايمن سعد شاكر احمد211951003011
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كلية العلوم/جامعة ديالى488.0تطبيقيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينيوسف فاضل جليل احمد211951004044

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0تطبيقيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةمحمد جبار حسين عباس211951206018

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينرسول جاسم دلي خلف211951031014

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0احيائيانثىديالىثانوية المودة للبناتسحر عبد الباقي حسن هبر211942132012

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0احيائيانثىديالىاعدادية بابل للبناتداليا علي رشيد مجيد211942141020

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0احيائيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتساره سعد حكمت سعيد201942109052

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتمسره فرمان عبدالصاحب حسين181942236122

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتبراء سالم احمد صالح121942231012

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0احيائيذكرديالىثانوية الحسام للبنينمؤتمن سعد احمد حسن211941070030

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0احيائيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتأيه محمد ابراهيم محمد211942133005

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0احيائيذكرديالىاعدادية ديالى للبنيناحمد عبدالرحمن هادي عباس211941012006

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0احيائيذكرديالىاعدادية جمال عبد الناصر للبنينعبدهللا صالح احمد عزيز211941010054

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0احيائيذكرديالىثانوية المحسن للبنينحازم سعد حسن عبد211941225013

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتزهراء مهدي حميد خلف141942090052

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينمحمد صالح زياد عامج211941037024

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0احيائيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتديانا مصطاف احمد كاظم211942092033

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتزهراء غريب مجيد احمد211942102052

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينجاسم محمد سلمان عبد هللا211941272040

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0احيائيانثىديالىثانوية الفتاة للبناتآمال علي احمد علوان211942175001

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0احيائيانثىديالىثانوية االماني المسائية للبناتانفال خالد محمد جاسم211942292013

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتزينب عمار ياسين كاظم211942294051

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0احيائيانثىديالىثانوية السكري للبنيناستبرق سلمان كاظم علوان211942046001

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0احيائيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتبراء عبد اللطيف مهدي صالح211942178041

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0احيائيانثىديالىثانوية فاطمة للبناتعذراء عدنان عناد عبد الرحمن211942105041

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0احيائيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنيناحمد سالم خليل ابراهيم211941031002

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمصطفى علي غازي عبد القادر211941272226

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0احيائيانثىديالىثانوية الحريه للبناتريام اسماعيل عبد الوهاب احمد211942143042

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0احيائيانثىديالىثانوية المروة للبناتتبارك قحطان نافع حميد211942158007

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينسارية حارث ابراهيم جاسم211941278027

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0احيائيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينمصطفى محمد محمود عبدالرحمن211941005172

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0احيائيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينسيف حسين حمود مديد211941270023

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنيناحمد باسم قحطان علي211941013006

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0احيائيانثىديالىثانوية االمال للبناتفاطمه احمد جمعة قاره211942153055

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0احيائيذكرديالىاعدادية الخالص للبنينمحمد فراس حميد عبدعلي211941002124

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0احيائيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتآية سعد احمد عباس211942133004
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كلية العلوم/جامعة ديالى588.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية الرفاعي للبنينعبد الكريم حميد عبد الكريم رستم321941004024

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0احيائيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتمريم ناجي خضير ياسين211942094101

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0احيائيذكرديالىثانوية ثورة العشرين المختلطةحارث مثنى جميل مهدي211941245004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525.0احيائيانثىديالىثانوية نبراس االمل االهلية للبناتصبا احمد سامي لطيف211942173049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى526.0ادبيذكرديالىثانوية العقبة المختلطةانس منذر محمود عبد211921246001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527.0احيائيذكرديالىثانوية الجواهري للبنينعلي حسين محمدعلي حسين211941020046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530.0ادبيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينمحمد جمال حبيب عبد علي211921013057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينمرتضى شاكر محمود عباس211941013117

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى535.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينعمر جاسم مضعن خلف211921077091

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى554.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتهاجر مهدي عنوان هزاع211922127034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى558.0احيائيذكرديالىثانوية الجواهري للبنيناالمين احمد حسين جاسم211941020011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى570.0احيائيذكرديالىاعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحمد سعد جمعه حسين211941010004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى451.0ادبيذكرديالىاعدادية شورش للبنينعباس سالم مهدي صالح211921076023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0ادبيذكرديالىثانوية النازحين الرابعة المختلطةعلي ثامر مطر حسن211921086010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0ادبيذكرديالىثانوية ثابت بن قرة المختلطةعباس علي حسين عبد211921222011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى456.0ادبيذكرديالىثانوية ابن يونس المختلطةمصطفى ثامر خميس حسن211921228025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0ادبيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينمصطفى عامر طاهر عبد211921039029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى462.0ادبيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتنغم عقيل مسلم حسين211922160042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى464.0ادبيانثىديالىثانوية عائشة للبناتلبنى حسين علي عباس211922101040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينمؤمل جواد جاسم محمد161951001123

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0ادبيانثىديالىثانوية االمال للبناتديانه قاسم حميد هجول211922153012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى504.0احيائيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتزهراء باسل عباس كريم211942145059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى506.0احيائيذكرديالىثانوية الجواهري للبنيناحمد سامي علي ناوي211941020005

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى491.0احيائيانثىديالىثانوية الغيث المختلطةاالء كامل شاكر محمود211942247001

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى491.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينوضاح راضي يونس عباس141941208244

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى492.0احيائيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينصهيب عطاهللا جسام محمد211941003074

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى493.0احيائيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتعال فارس هادي حميد211942107050

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى496.0احيائيانثىديالىالخارجياتسميه حسين رحمان خلف211942401036

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى496.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتنبأ سرمد صبحي وزير131942070227

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى513.0احيائيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتهبه قاسم محمد عبد هللا211942140215

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى517.0احيائيذكرديالىاعدادية خانقين للبنيناحمد شهاب احمد طاهر211941011007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى521.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينمرتضى احمد هدو جواد211941013114

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى522.0احيائيذكرديالىاعدادية الخالص للبنينياسر جاسم حسين محمد211941002157

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى526.0احيائيذكرديالىثانوية لقمان الحكيم المختلطةمظهر علي خلف عباس211941263023

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0احيائيانثىديالىثانوية االماني المسائية للبناتآيه قاسم محمد حسين211942292004
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كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0احيائيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينطه رعد احمد حميد211941005071

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0احيائيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينايهم يوسف حميد فياض211941087012

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتأيه حميد عبد المجيد مصطفى211952098003

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتسارة عقيل حامد بريس211942291049

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتنور طالب حمودي جاسم211952098053

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0احيائيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتعذراء ياسين ابراهيم محيميد211942178166

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتاسراء جودت شوكت مصطفى211952092003

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينكاظم محمد احمد حاجم211941273045

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام عمارة  للبناتحوراء عادل محمد وحيد141942087004

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0احيائيانثىديالىاعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيننور داود سلمان حمد211942043033

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الغد االهلية للبناتحنين فارس فالح عبد131942114006

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينمرتضى عالء عبدالحسين كيطان211951007063

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينانس نزار عبد درويش211951009007

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0احيائيذكرديالىاعدادية الشهيد هزار المختلطةعمر احمد محمد اسماعيل211941264028

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0تطبيقيذكرديالىالخارجيونفهد مهند زيد سلمان211951400011

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي سعد عبد علي ابراهيم211951272090

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0احيائيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتفاطمه احمد عبد احمد211942134073

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0احيائيانثىديالىثانوية ام ابيها للبناتنبا مالك عبد هللا احمد211942171027

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنيننور محمد كريم سلمان111841026151

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0تطبيقيانثىديالىثانوية رزكاري المسائية للبناتضحى صالح حسين هادي211952290013

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينقاسم عدنان ضاري نصيف211941037021

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتروز ماجد حميد مجيد211942102037

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينعلي رشيد احمد زيدان211951023023

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتتبارك قاسم حسين احمد211942102017

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المدينة المنورة المسائية للبنيننوره جاسم فليح حسن181942342034

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0احيائيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينمشتاق منذر جواد حسن211941087066

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0احيائيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتآسيا منذر شالل جاسم211942097001

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0تطبيقيانثىديالىاعدادية العراقية للبناترحمه حميد حسن علوان211852139009

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0تطبيقيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتضفاف ناصر علي ناصر211952291012

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0احيائيانثىديالىثانوية الطائف للبناتهبه ابراهيم خليفة عالوي211942159038

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0تطبيقيانثىديالىثانوية الريحانة للبناتريام حميد ثاني سليمان211952172007

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0تطبيقيذكرديالىثانوية بردى للبنينمهند احمد خزعل محمد211951229025

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0احيائيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينمحمود حسين محمود جاسم211941012109

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينحمزة عدنان هاشم محمد211951013016

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0تطبيقيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتهيام عزيز حميد شياع211952090040
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كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0احيائيذكرديالىثانوية ذي قار للبنينحسين فرحان موسى رشيد211941032007

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلي محمد نصيف جاسم211941014097

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0احيائيانثىديالىاعدادية البينات للبناتتبارك عامر جبار غائب211942116004

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0تطبيقيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتتمارا سعد كاظم محمد211852136011

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعمر اسماعيل يحيى ابراهيم211951272100

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جنات عدن للبنينمحمد احمد خالد داود211951085011

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جنات عدن للبنينوسام ياسين عليوي احمد211951085015

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0احيائيذكرديالىثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينجواد قاسم عالي علي211941049004

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0احيائيذكرديالىثانوية الفارابي للبنينحسن عماد طه حسين211941026008

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0تطبيقيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناترهف حذيفة ياسين عبد211952291008

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0احيائيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتزينب عادل مجيد محمد201842102043

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الخالص للبنيناحمد حازم علي عباس211951002001

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0احيائيانثىديالىثانوية السرمد للبناتدعاء رعد عيدان بحر211942157019

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0تطبيقيانثىديالىثانوية السرمد للبناتمها ابراهيم محمد صالح211952157028

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنيناجود عبدالقادر عدنان شعبان211941065002

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0احيائيانثىديالىثانوية احمد شوقي المختلطةتبارك طه شايع محمد211942231007

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0احيائيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتمريم أحمد عبد كريم211942094097

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينمصطفى رمضان حمد خضير211941014126

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينمحمود محمد شريف روضان211941034091

كلية الزراعة/جامعة ديالى437.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينحيدر عباس محمد علي211951272051

كلية الزراعة/جامعة ديالى437.0احيائيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةطيبه حسين سلمان كركز211942262008

كلية الزراعة/جامعة ديالى437.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينعبدالرحمن خميس جسام كطوان211951017012

كلية الزراعة/جامعة ديالى437.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتاستبرق عمر علي مهيدي211952098006

كلية الزراعة/جامعة ديالى439.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتاسيل عباس محمد علي141942074007

كلية الزراعة/جامعة ديالى440.0احيائيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينمصطفى غازي خلف حسن211941282097

كلية الزراعة/جامعة ديالى444.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتحوراء علي حسين خميس141942225033

كلية الزراعة/جامعة ديالى446.0احيائيانثىديالىثانوية بني شيبان المختلطةهاجر ثامر درب منصور211942224005

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0احيائيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنينمصطفى حاتم هادي حميد211941062054

كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0احيائيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينمرتضى يحيى عبدالعزيز عباس211941003163

كلية الزراعة/جامعة ديالى494.0احيائيذكرديالىثانوية المحسن للبنينمصطفى مثنى حمد خضير211941225043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي محمد عبود حسن211951272097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0تطبيقيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينعبدالرحمن محمد عواد سلطان211951282010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0تطبيقيانثىديالىاعدادية فدك للبناتزهراء نصير حسن محمود211952156008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغد االهلية للبنينابو الفضل حميد عطيه جوده221951085001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتهجران عباس داخل حسن221952321051
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتأية منديل جار هللا عبد211952294051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0تطبيقيانثىديالىثانوية بنت العراق المسائية للبناتفاطمة ياسين خضير عبوسي211952293005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينكاظم حمزة شراد عباس241951207068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينناجي كاظم حميد عباس161951017084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى444.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينياسر عمار حسن علوان211951017026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى444.0تطبيقيذكركركوكاعدادية توركمن ئيوي للبنينمشتاق عطية حسن سمير201951051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى446.0تطبيقيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةسجاد منذر ثامر عبود211951206008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى446.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتمروه متعب نحو دحل201952106023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينعباس حسن عمران ناصر131951012064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى450.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمنتظر باسم لطيف خلف141951019083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى450.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينحسين عادل مهدي صالح131951017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى451.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتشهد محمد سعود جاسم211952294024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى453.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينفارس حامد عليوي ناصر211951013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى454.0تطبيقيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينخالد شاكر محمود سلمان211951054010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى456.0احيائيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتشهد سمير حسين سلمان211942134055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينجاسم محمد عليوي ناصر211941013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457.0احيائيانثىالكرخ الثانيةالخارجياتمريم مؤيد عبداالمير حسن111942401049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينسجاد شاكر جابر محيسن241941001111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0احيائيذكرديالىثانوية مروج الذهب المسائية للبنينضياء عدنان سليمان علوي211941276014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0احيائيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينمصطفى عطوان محيسن هليل211941038076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0تطبيقيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتايات سلمان سلطان غني211952139006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0احيائيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتالحوراء سلمان ياسين عباس211942170007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتزينب مؤيد احسان ولي211942102065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتانفال قاسم يوسف رزيج211942291011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0احيائيانثىديالىثانوية الروابي للبناتفاطمه علي عبد االمير سلمان211942146052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتاسراء هادي فوزي ناجي131942086005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى463.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينعلي حسين سي مراد كاكي211941034050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى464.0احيائيذكرديالىثانوية السكري للبنينكاظم ماجد محمد عبد211941046020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الهدى للبناتعبير عبد النبي علي حسين141942124023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0احيائيانثىديالىثانوية بنت العراق المسائية للبناترقية عباس محمد عباس211942293014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينعلي يحيى شهاب احمد141941047109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتاسراء حميد هادي حميد211942090006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0احيائيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينايمن احمد جاسم محمد211941022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0احيائيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتاالء علي فاضل عبد الكريم211942145015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى471.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينرعد قاسم احمد كريم211941272078
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى473.0احيائيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنينعبدهللا صالح هادي حميد211941062030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينحيدر علي مهدي محمد211941014049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0احيائيذكرديالىثانوية السكري للبنينيعقوب محمد نجم عبدالوهاب211941046029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى481.0احيائيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتفاطمة نزهان محمود محمد211942136081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتزبيده جبار منديل صالح211942294041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0ادبيذكرديالىثانوية التفوق المسائية للبنينحسين حميد محسن علي211921271007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةذو الفقار علي سلطان درويش211921223021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0احيائيانثىديالىثانوية االمال للبناتالباب احمد صالل عبود211942153006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0ادبيذكرديالىثانوية تل االسمر المختلطةعبار عباس فرحان عبار211921214017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0ادبيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتعائشه صالح احمد جاسم211922133033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينوليد حاتم اسماعيل داود211921063076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0احيائيانثىديالىثانوية االحسان المختلطةحوراء عماد خلف كاطع211942265003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى497.0احيائيذكرديالىثانوية ثابت بن قرة المختلطةقاسم عبد هللا علي منصور211941222022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501.0ادبيذكرديالىثانوية طالب الزيدي للبنينمصطفى عالء حميد عبد هللا211921042038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتدنيا صاحب صالح حبيب211922178029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503.0ادبيانثىديالىثانوية جبل النور المختلطةسجى خلف حمد خليفة211922252013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503.0احيائيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينيوسف بدر عادل داود211941005182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514.0ادبيذكرديالىثانوية طالب الزيدي للبنينحسن محمد قاسم عبد211921042011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى445.0ادبيذكرديالىثانوية مدينة السالم للبنينمنير طارش كاظم سندان211921024023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى447.0ادبيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنيناحمد اسعد احمد خلف211921030001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى454.0ادبيذكرديالىثانوية المغيرة للبنينسجاد باسم محمد علي211921051017

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى458.0ادبيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتشهد علي احمد مراد211922093016

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى459.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينعادل صالح يعقوب عبيد221951006034

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى460.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعمر فخري عدنان رشيد211921001049

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى464.0احيائيذكرميسانثانوية صدى العلوم األهلية للبنينموسى الكاظم حسن خنيفس سعيد281941025025

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى464.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينحسين طالب نعمه زهيان241941014010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0احيائيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنينحمزة عدنان علوان عطية211941030030

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0احيائيذكرواسطثانوية الصباح للبنينحسين هاشم كريم مرهش261841162005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الصادق للبنينعباس حميد خضير مشحوت221951070043

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0احيائيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتايمان صبحي حسن عيدان211942093010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية العارضيات المختلطةفائز رائد عبادي حسن241941152034

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى467.0تطبيقيذكرميسانثانوية دجلة للبنينمهدي كاظم مكلف مسلم281951012100

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى469.0احيائيذكرديالىثانوية االحسان المختلطةعلي حسين كريم فليح211941265006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى474.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنيناحمد مهدي مالح عباس211941034006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى475.0احيائيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةعبد الحسين عباس حسين محمد211941223014
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى476.0احيائيذكرالديوانيةالخارجيونمحمد عبد الرسول ياسين كاظم241941400047

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى479.0احيائيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتهدى حكمت عبد الرحيم عبد الرحمن211942092108

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى483.0تطبيقيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينحسن عدنان هالل ورش241951051005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى484.0احيائيانثىديالىاعدادية المنتهى للبناتماريا مسعود علي مسعود211942103055

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى488.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينجعفر الطيار واثق غياض بديوي221951308011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى497.0احيائيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةسجاد طالب عبد الرضا طالب211941206011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى497.0احيائيذكرديالىثانوية السكري للبنينرسول علي مطشر حسين211941046010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى500.0احيائيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينزين العابدين سمير تولى جابر211941008038

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى501.0احيائيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينياسر احمد محمود حسن171941009106

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى503.0ادبيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتمروة حسين علوان حسن211922093028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى508.0احيائيانثىديالىثانوية الحكماء المختلطةاسماء خضير محسن علي211942244001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0تطبيقيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتفاطمة عامر لطيف صالح211952136022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الدر االهلية للبنينحسين عدنان عبد العباس مكطوف221951099006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0تطبيقيانثىديالىثانوية قزانية للبناتآيه نجيب محمود احمد211952104002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0تطبيقيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتاستبرق محمد جمعه علي211952090001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينايوب محمد علي حسين211951278006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0تطبيقيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينساري خليل صالح سلمان211951054011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0تطبيقيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحسين علي حاتم عبد231951042014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينبهاء الدين ايهاب مكي سلمان271951007015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينصباح حامد عجيل نعيثل221951029027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتضمياء خالد عبود حمادي211952294026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0تطبيقيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينمصطفى رحيم مزهر عبعوب211951273037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمحمود بهاء مصطفى راضي161951353126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينحيدر اياد ابراهيم حمد211951009016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتاراس حسن كاظم جاسم211952098005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنينابراهيم هادي بريس مزعل161951069001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0تطبيقيذكربابلثانوية ابو القاسم المختلطةعلي السجاد خليف كاظم عبدعون231951209006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0تطبيقيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينبرار قيس لطيف قدوري211951014017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0تطبيقيانثىديالىثانوية االماني المسائية للبناتاسراء عادل كاظم عبد211952292002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى469.0تطبيقيذكرذي قارثانوية صفي الدين للبنينعبد الحسن كريم محمد حمزه221951061020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى469.0تطبيقيذكرديالىثانوية االمامة للبنينحسين عماد اسماعيل ابراهيم211951083006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى470.0تطبيقيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتطيبة وصفي خضير عباس211952099009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0تطبيقيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتبثينه ياسين حسين سليم211952090006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0تطبيقيذكرديالىثانوية الحسام للبنينمحمد شنان محمد هنيدي211951070009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى478.0تطبيقيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتمريم ليث فتاح محمود211952170013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى478.0تطبيقيذكرالمثنىالخارجيوناحمد خنجر قطاط دهيرب291951400004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى479.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتدعاء فائق محمود بنجه211952102005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحسين يوسف جريوي صاحي161951139033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0احيائيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينرسول صالح عبعوب سبع271941151027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتزينب ليث فرهان علي211942090094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى509.0احيائيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتمريم قحطان عبد الحكيم جدوع211942094099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0احيائيانثىديالىثانوية الذهب األسود للبناتزبيدة علي عبد حسن211942161015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0احيائيذكرديالىالخارجيونحسين عثمان علي حسين211941400015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0احيائيذكرديالىثانوية المأمون المختلطةمحمود عباس علي حميد211941212012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0احيائيانثىديالىثانوية الحريري للبناتآالء غازي حاتم حمد211942144002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0احيائيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتمديحة صالح محمد صالح211942091136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0احيائيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينعبدهللا عباس مجيد علي211941022034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0احيائيذكرديالىثانوية المهتدي باهلل المختلطةكرار حسن علي شمه211941217023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتفاطمه طارق احمد جاسم211942090140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0احيائيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتسجى شهاب عيسى ابراهيم211942137079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0احيائيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتنرجس سعد جاسم خضير211942160035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الرتاج للبناتنور الهدى برزان غانم خلف141942121056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0احيائيذكرديالىاعدادية جنات عدن للبنينعمر شاكر محمد علي211941085039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0احيائيانثىديالىثانوية االماني المسائية للبناتاسراء علي خلف جاسم211942292005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0احيائيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينفارس اسماعيل ابراهيم عليوي211941023046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0احيائيانثىديالىثانوية العروة الوثقى للبناتسبأ جمال حميد عبد211942165042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0احيائيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتسجا خالد محمد بلبص211942170046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0احيائيانثىديالىثانوية الطائف للبناتهاجر صالح حسن حبيب211942159036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0احيائيانثىديالىثانوية ابي الخصيب المختلطةياسمين يعكوب ابراهيم سعيد211942267005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتمنال منعم يوسف حجام141942108112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0احيائيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتزهراء كاظم ناصر حسين211942134037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينعامر حمد محمود اياس171941053007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0احيائيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينفيصل مولود صالح هزبر211941012090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0احيائيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنيناحمد مازن اسعد محمد211941062008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى565.0احيائيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينعبدالواحد احمد هالل احمد211941039026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى574.0احيائيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتزهراء خضر عباس هويس211942134035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى593.0احيائيانثىديالىاعدادية سراجق المختلطةمريم سلمان كريم عبد211942248026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى614.0احيائيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينعبدالوهاب عبدالغني خليل ابراهيم211941009119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينحسين سالم عبد الكريم سالم271951001033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456.0تطبيقيانثىديالىاعدادية فدك للبناتاالء جاسم ابراهيم موسى211952156001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينمزهر مسلم صبحي رجعان201951007026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينحسين هليل سلطان حميد221951067030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينكريم بليبص خليف بدير161951139104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينأنس مالك منعم محمد211951272024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى464.0تطبيقيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينعبدالرحمن صالح يوسف حماده211951087013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتآيات حمزه عبد علي حسين211922100002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينرعد نجم عبد حسين211921038035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينعلي ابراهيم رجب محمد211921074051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0ادبيذكرديالىثانوية الوطن للبنينحسين علي حسين علوان211921079015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0ادبيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينعبد هللا حسين علي زيدان211921270035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0ادبيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتنعمه علي حسن احمد211922133036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0احيائيذكرديالىثانوية حلوان للبنينكرم الباري محمود شكر حسين211941055041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0احيائيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحمد جعفر محمد علي211941001001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0احيائيانثىديالىثانوية الحكماء المختلطةخنساء صالح مالك اسماعيل211942244005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0ادبيانثىديالىثانوية ام ابيها للبناتزمن زيدان خلف جواد211922171010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0ادبيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتزينب محمد احمد محسن211922145042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0احيائيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتالزهراء سلمان ياسين عباس211942170008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0ادبيذكرديالىالمختلطة (عج)ثانوية المنتظر محمد هادي حسن علي211921207020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتضحى مقداد حكيم حسين211922178056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتفاطمه عماد عاشور احمد211942102098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0ادبيانثىديالىثانوية بنت العراق المسائية للبناتايه نجاح حسين عربيد211922293003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0ادبيانثىديالىثانوية ابن يونس المختلطةاسيل فيصل محمود عباس211922228002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0احيائيانثىديالىثانوية الحريه للبناتبراء داود عثمان عبد211942143021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0احيائيانثىديالىثانوية السكري للبنينامال محسن احمد عبد211942046004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينمصطفى باسم معجون محمد241941001291

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية بابل للبناتزهراء سالم جاسم خضر121942095031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية الشعب المسائية للبنينعلي منتظر كاظم عكله131941250047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0احيائيذكرالديوانيةثانوية التفوق االهلية للبنينزين العابدين خلف نعيم غياض241941053009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينضياء حسين عبد الحسين عباس241951202027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنيناحمد حسين ابراهيم عمران231941033002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينحسين جبار عبيد صوفي291951151041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0تطبيقيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينحسين موسى محمد عبد زيد251951152017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0احيائيذكرصالح الدينثانوية آشور للبنينياسر يونس احمد حمد181941081005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم للبنينكرار حيدر بادي كاظم231951006048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينحسين بردي حسين محمد221951077021
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0احيائيانثىذي قارثانوية النجاح االهلية للبناتاديان محمد علي حسين علي221942195003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0احيائيانثىذي قارثانوية المستقبل األهلية للبناتايمان يعقوب حبيب زعماك221942139018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينحسين محمد محسن كاظم221951035031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيانثىديالىثانوية الروابي للبناتانهار وهيب غفوري ابراهيم211942146004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية دلتا الرافدين المختلطةعلي لطيف رشيد حمدان141941152015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0تطبيقيذكرواسطاعدادية المصطفى للبنينعبد الرحمن علي نعيمه سيد261951019024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتندى حسين حبيب اسماعيل161942235031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينتكليف جميل عبد العالي عمران241941200005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية السالم للبنينحسين ستار سعدون عوده221951013032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشوملي للبنيننجاح مهدي كاظم محمد231951054056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتساجدة حسن عكلة عيدان221942143188

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينعبد جميل عبد مصطفى211941011046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيذكرديالىثانوية بطل خيبر المسائية للبنينايهاب حسين ناجي شهاب211941274002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي رياض حبيب محمد251941031464

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينصادق علي محسن حسون231941044020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينعلي قائد كواد حسين241951012046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينمسلم عزيز عبد الحسن صالل221951029049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينحسن علي فاضل ساجت221951314020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينسجاد حليم جلود بنيان281951151286

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمحمد جاسم محمد فرج211951272121

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0احيائيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتهاله رشيد حمادي اسماعيل211942121141

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0احيائيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينبراء فيض هللا عبد هللا مصطفى201941045007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينكاظم نيروز حسين علي221951302070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0احيائيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتزهراء رعد كريم جاسم211942099047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحسين علي حسن عيسى231951042015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينعلي كريم جياد عبيس231951044023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتدنيا فاضل خنفر حربي241942122032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمحمد صادق حميد جاسم231941006167

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكربابلثانوية البيادر المختلطةمحمد جابر حسن عباس231951224026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0احيائيذكرواسطاعدادية الوادي الخصيب  للبنينمحمد عويد فرهود فدعوس261941023057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعبد العزيز احمد درويش طه201941019081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االخاء للبنيننذير عابر كاظم شبرم221851037082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0تطبيقيانثىديالىالخارجياترفاه علي قادر علي211952401008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0تطبيقيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةامير محمد هادي واجد231951168005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتاميمة محمود علي كنم111942073008
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعبد هللا حسين عباس كاظم231941252088

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيذكربابلثانوية النهروان المختلطةعبدهللا حمد عبيد ردام231941181039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيذكربابلثانوية الخمائل المختلطةكرار محسن راضي سلطان231941171021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينحيدر طالب سعدون عبيد221941020023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينحسين عالء هادي تايه241941015035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتوالء روكان زين العابدين براك211952098061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعالء حسين محمد حسن201951019055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيانثىديالىاعدادية بابل للبناتزهراء عبد المنعم هندي عودة211942141037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينعلي حسين محمد تاج261951011035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمرتضى كامل عبد عطية291951153285

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينبدر ضياء الدين موفق بدر171941017057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0تطبيقيذكرديالىثانوية المالذ المسائية للبنينعلي محمود خليل حسين211951283003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيذكرديالىاعدادية الخوارزمي االهلية للبنينميثم داوود سلمان حسين211941058034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناتشفاء خالد عباس بدع211952138008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينمحمد فاضل صالح جبر231941257157

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0تطبيقيانثىديالىاعدادية المنتهى للبناتنور اياد كمال محي211952103010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعلي جاسم راضي صبيح281951151422

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنيناحمد شاكر الزم ثامر221941026002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتزهراء رزاق حمزه حسين221942172034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0تطبيقيانثىديالىثانوية الريحانة للبناتاستبرق قاسم لطيف جاسم211952172001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينعلي قصي علي حسن251941044239

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيذكرذي قارثانوية بغداد االهلية للبنينعمار حمود صكبان سلمان221941100045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينرسول عقيل حسين علي211951007029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيذكرديالىثانوية المحسن للبنينمحمد رشيد محمد خلف211941225037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينعلي احمد نجم عبد241941031032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0تطبيقيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينيوسف محسن رشك زغير281951016180

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتاروى عبد الواحد برغش عبد211942091014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينمصطفى محمد رمضان محمدصالح211951033044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0احيائيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينجعفر حليم محمد جعفر271941046011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنينامجد حميد ناهي رعيد221951026011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0تطبيقيانثىديالىثانوية الحمائم للبناتنور حسن سعيد علي211952122008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0احيائيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنينعبدهللا عامر فليح حسن211941030049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينحسين جابر ناصر حسين291951016034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينجاسب فالح عيفان كركوز141951028012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتزينب باسم محمد كريم211942090086
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0احيائيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتسجى حميد محمود حميد211942140120

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0تطبيقيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةمحمد قصي جاسم محمد211951206021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيذكربابلاعدادية المشروع للبنينحيدر جليل صبار بادي231941010030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينعباس علي حميد حسين231941253023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينعيسى علي اسماعيل عجيل211941273043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتداليا خضر عباس محمود211942121039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيذكرذي قاراعدادية الدواية للبنينعلي محمد فرحان سفيح221941023044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينمحمد طالب شجر بديوي221941041085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينجهاد عدنان محيل رعيد221951063005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينكاظم محسن عبد علي حميد221941029081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينصالح مهدي عطاءهللا هندي211951009024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيانثىديالىثانوية الروابي للبناتمريم شاكر محمود ياس211942146055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيانثىديالىثانوية الفتاة للبناتآية باسم محمد سلمان211942175002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0احيائيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتمريم محمد صالح عباس211942136087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتهدى بركان برغش خلف211922121048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناترسل محمد حسين حبيب211922110029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينمحمد عماد محمد احمد211941065118

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةنور محمد فخر الدين فهد201942282220

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ادبيانثىديالىثانوية ام ابيها للبناتمنار ياسين نجم عبد هللا211922171026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0احيائيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتضحى زيدان خلف زيدان211942134059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينذو الفقار نجم جاسم هاشم131941252025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتسندس كاظم خريبط جاسم221942143205

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0احيائيانثىديالىاعدادية القدس للبناتنبا عمار جميل جواد211942110097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0احيائيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينحيدر عبداالمير فتنان عكاش291941004045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0احيائيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينحمزه حسين حميد عبد عون231941034020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0احيائيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينعمر محمد رشيد مجيد211941003130

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينمحمد قاسم عزيز هاشم211941014115

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0تطبيقيانثىديالىثانوية الريحانة للبناتبيداء علي تركي عناد211952172004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0احيائيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتسماح نافع جاسم عيسى211942133032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتساره قاسم محمد احمد211952102008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ادبيذكرديالىثانوية القدر للبنينعمر محمد خلف حسين211921089041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0احيائيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينخلدون خالد علي سليمان211941270019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةمنتظر طالب عبيد مجبل231941173166

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينمحمد كركان خليفه كانون211941034084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحمد عباس خلف خميس211951278003
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ادبيذكرديالىاعدادية المتنبي المختلطةحمزه قيس عبد المهدي شكير211921226012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0احيائيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينعلي عبد الخالق عبد هللا وهب201941022079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0احيائيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتسجى اكرم احمد ياسين211942107040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ادبيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينأدم عبد الرحمن خليل ابراهيم211921087001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتياسمين جمال محمد سلمان211922127039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينحسن فالح حسين احمد211941065031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0احيائيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنينسجاد حسن محسن صيهود211941052039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ادبيانثىديالىثانوية تلمسان للبناتزينب ماهر نصيف حسين211922124011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتغسق علي حسين حمدان211922110075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ادبيانثىديالىثانوية الحداثة للبناترواء احمد بردي حمد211922115010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0احيائيذكرديالىثانوية بطل خيبر المسائية للبنينحيدر سعد جاسم محمد211941274016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينرائد تحسين سبتي علك141921028073

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمصطفى طه غايب حسن211941272222

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتاسراء حسين حسن زيدان211922110007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الحاتمية للبناتهند غازي صالح مهدي181942159015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينمصطفى صبيح عبد عوده221951029050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0احيائيانثىديالىاعدادية العراقية للبناترقيه نهاد خالد حسن211942139066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0تطبيقيذكركربالءثانوية العباس للبنينمرتضى عاشور فولي عمران271951043016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0احيائيذكرديالىاعدادية الشهيد هزار المختلطةصباح حسن حسين علي211941264020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ادبيانثىديالىثانوية تلمسان للبناتمريم فالح حسن علي211922124021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0احيائيذكربابلثانوية المجد للبنينابراهيم مقداد جاسم محمد231941025001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0تطبيقيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتشهد جواد أحمد جواد211952100010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتمريم جاسم غني ابراهيم211922127026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0احيائيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتنور احمد عبد حسن211942140202

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ادبيانثىديالىالخارجياتدموع هندي خلف فهد211922401012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ادبيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتورده علي حسين خلف211922134058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0احيائيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينغيد اكرم حسن سلمان211941054075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينامين ياس خضير مهيهي211951007015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0احيائيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتهدى عارف مجيد وهيب211942133062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0احيائيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناتتماره زكي صبري رشيد211942138028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلي الزم شهاب مولود211941278099

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0احيائيذكرديالىثانوية العدالة للبنينمصطفى غانم خضير عسكر211941044021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0احيائيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينعمر عثمان هادي حميد211941033054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ادبيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينخطاب حسين نجم عبد هللا211921004028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ادبيذكرديالىثانوية الوالء المختلطهمحمد ياسين محمد أحمد211921236007

739 من 272صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ادبيانثىديالىثانوية الحداثة للبناتجيهان شاكر محمود نده211922115006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ادبيذكرديالىثانوية طالب الزيدي للبنينعلي قيس جهاد مصطفى211921042028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0احيائيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتسجى قتيبه يونس محمد211942139106

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمصطفى كاظم علي خميس211921272163

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0احيائيانثىديالىثانوية هبة الرافدين للبناتزهراء سالم عبد شاهين211942152012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ادبيانثىديالىثانوية عائشة للبناتغفران ثامر جاسم محمد211922101034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0احيائيذكرديالىاعدادية جمال عبد الناصر للبنينمحمد يوسف شكر محمود211841010074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي سعد مهدي حسين211941272154

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينحسام علي حسين محمد211941014034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينهاشم ياسين شهاب احمد211921037042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ادبيانثىديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةايناس علي حافظ حسن211922064003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ادبيذكرديالىثانوية المغيرة للبنينتميم عبد الواحد محمود نصيف211921051009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ادبيذكرديالىاعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينسجاد امين طالب محسن211921018020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ادبيانثىديالىثانوية الحمائم للبناتزينب علي حسين حبيب211922122009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناتزهوه ناهض لطيف علي311942081043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0احيائيذكربابلثانوية شهداء الشوملي المختلطةمصطفى عبد الكاظم عبد الحسن عيدان231941219020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0احيائيانثىديالىاعدادية القدس للبناتحوراء زيد جاسم نصيف211942110016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائيانثىديالىثانوية ابن الفارض للبنينهاجر خضر يوسف راضي211942015023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائيانثىديالىثانوية االمال للبناتعذراء عبد الرحمن هادي عباس211942153052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتبراء رافد خليل مجيد211942091038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0ادبيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتانوار صباح نوري عزاوي211922134010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0احيائيانثىديالىثانوية العالمة اآللوسي المختلطةدنيا محمد مطشر فاضل211942202002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0احيائيانثىديالىثانوية االمال للبناتمها خالد خميس اسيود211942153066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينعلي هاشم نصيف جاسم211921025030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0تطبيقيانثىديالىثانوية االقتدار للبناتهدى عبد الجبار لطيف محمد211852119018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0ادبيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنينجاسم محمد هادي عبد211921052006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيانثىديالىاعدادية سراجق المختلطةفاطمه مسلم عزيز راضي211942248024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ادبيانثىديالىثانوية سارة للبناتاثار بهلول كريم احمد211922123002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0احيائيانثىديالىثانوية العالمة اآللوسي المختلطةورود حسين علي محمد211942202011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0احيائيانثىديالىثانوية اور المختلطةسدير علي محمد حسين211942211016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0ادبيانثىديالىثانوية الذاريات للبناتحنين حسين عيفان يوسف211922180007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0تطبيقيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتحواء مجهد عصفور وهران211952291006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ادبيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينعبد الخالق محمد عبد موسى211921023034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينحسن هادي كريم عبد211921001017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعبدهللا محمد جدوع ويس211941014080
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتالرا غني ابراهيم يحيى211922127023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينمصطفى بشار صبحي رعد211921063069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0احيائيانثىديالىثانوية سارة للبناتهديل ثابت اسماعيل محمد211942123046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ادبيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينايمن هاشم محمد عبد211921087014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0احيائيانثىديالىام المؤمنين للبناتعائشة حازم حاتم خضير211942185028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0ادبيذكرديالىاعدادية النضال للبنينسالم نسيم حاتم عبد اللطيف211821029018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0احيائيذكرديالىاعدادية جمال عبد الناصر للبنينعبدالرحمن عبدالحليم حسين علي211941010047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحاتمية للبناتايات احمد علي سبتي181922159005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ادبيانثىديالىثانوية الشجرة الطيبة للبناتايفين مهدي منصور علي211922187002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ادبيانثىديالىثانوية الحد االخضر المختلطةانفال اسماعيل هادي اسماعيل211922208002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتتقى صفاء الدين لطيف عبد محمد211942102019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0احيائيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتكوثر جعفر علي مجيد211942139149

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0احيائيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتنور الهدى عماد علي حسين211942094118

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0احيائيذكرديالىثانوية ثابت بن قرة المختلطةكميل حميد سامي عباس211941222026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0احيائيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينعلي كريم احمد ساهي211941003121

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينمحمد هيثم غازي رشيد211941037026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0احيائيانثىديالىثانوية المروة للبناتايه ناطق صادق جعفر211942158004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0احيائيانثىديالىاعدادية بابل للبناتنبأ خالد محمد أحمد211942141091

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0ادبيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتتقى وضاح خليل نصيف211922099022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0احيائيذكرالنجفثانوية العباسية المسائية للبنينمرتضى ابراهيم جواد حمادي251941156052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0احيائيانثىديالىثانوية تل الزعتر للبناتتور الهدى جاسم عبد هللا شهاب211942151016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0احيائيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتزينب سمير داود سلمان211942137068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0ادبيذكرديالىثانوية العدالة للبنينعلي طاهر سلمان خميس211921044012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0احيائيانثىديالىاعدادية بابل للبناتعائشه عمار عفان جاسم211942141069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتساره سعد محي عباس211822100026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0احيائيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتنور الهدى عبود محمد ناجي211942178218

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0احيائيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتنور ابريسم مطلك قدوري211942137139

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0احيائيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتنور عاد احمد صالح211942136106

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0احيائيانثىديالىثانوية الرواسي للبناتمسكن عبد الرزاق خلف اسود211942177051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى504.0احيائيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتعبير نايف خلف صالح211942137104

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0احيائيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتزبيده محمود عليوي جاسم211942170028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى526.0ادبيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينابراهيم عدنان خليل ابراهيم211921004003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى557.0ادبيذكرديالىثانوية الفضائل المسائية للبنينحر سعد حسن علي211921275059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ادبيانثىديالىثانوية الخنساء للبناتسجى عباس محمد مبارك211922117022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ادبيانثىديالىثانوية ابن يونس المختلطةعذراء باسم ابراهيم نجم211922228017
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ادبيانثىديالىاعدادية البينات للبناتزهراء عالء زيدان خلف211922116005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةعبد هللا جالل ناجي مهيدي211921223028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ادبيذكرديالىاعدادية المتنبي المختلطةمحمد حسن عبد الرزاق علوان211921226036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ادبيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتفاطمة هاني يونس جار هللا211922090041

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتاسماء طه احمد شناوه211922127005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنيناحمد فالح ثامر كاظم211921038005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينعبد الرحمن سعد بدر محمد211921037015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينخضر راضي علي موزان141921028071

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ادبيذكرديالىثانوية الغيث المختلطةاحمد خوام باشا عبد211921247003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتروعه محمد كريم محمد211922107015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتفاطمه فيصل عباس شلب211922110078

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتعهود عدنان عبد الجبار ابراهيم211922121035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ادبيانثىديالىثانوية الزهور للبناتفاطمه قتيبه عبد الخالق عطيه211922113024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ادبيانثىديالىثانوية الثمرات للبناتهدى حسين معيلو عبد االمير211922169031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةمحمد حمير عبد الحميد خليل211921248031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ادبيانثىديالىثانوية الزمخشري المختلطةسكينه عماد احمد شكر211922221010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ادبيانثىديالىثانوية لكش للبناتآيمان غانم عبد االمير مهدي211922149002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ادبيانثىديالىثانوية القوارير للبناتفاطمة حمزة عزيز حسن211922150027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتلمى عامر رشيد حميد211922107034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ادبيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينبكر علي حسين علي211921013013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبنينحسن حسين وحيد حسن241951074004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ادبيذكرديالىالمختلطة (عج)ثانوية المنتظر ياسين علي اسماعيل حسين211921207021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0تطبيقيذكرذي قارثانوية المعارف االهلية للبنينمصطفى اعيان كاصد جبر221951381019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينمحمد تايه ياسين هلول241951202045

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينعلي باسم عيسى محمود211921063037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينعلي عباس صحو ذياب211921038080

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0تطبيقيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينهمام طارق ذياب احمد211951014125

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ادبيذكرديالىثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينحمزة جواد شاكر محمود211921049005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ادبيانثىديالىثانوية الشجرة الطيبة للبناتنور جاسم محمد جسام211922187012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتهاجر نصر سرحان عبود211922091099

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتنرجس محمد عبد االمير محمود211922100048

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحاتمية للبناتزهراء ماجد غازي حسين181922159013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0احيائيانثىديالىثانوية اوراس للبناتزهراء صاحب حسين اسماعيل211942130006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتفاطمه رعد خليل محيميد211942090136

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0احيائيذكرديالىثانوية النازحين الرابعة المختلطةمحمود محمد اسماعيل رخيس211941086010
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينمحمد علي كافي رفيدي211941063051

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتسجى نضير جاسم علي131942098103

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمصطفى عادل عبد الرضا زيدان211941272223

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتآيات سعد داود عبد هللا211922091012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينمرتضى عمر سلطان مرشود211921063066

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناتوديان ظافر وهيب علي141942109057

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ادبيانثىديالىثانوية بلقيس للبناتاوراس امير ابراهيم أحمد211922106003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ادبيانثىديالىثانوية ابن يونس المختلطةزينب علي هادي حمودي211922228013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتزينب محمد عيدان عبد211942102067

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناترؤى منذر ابراهيم عداي211922178033

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0احيائيانثىديالىثانوية جمانة للبناتورود صباح نوري محمد211942095059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ادبيانثىديالىثانوية رانية المختلطةسجى كاظم رحمن فريح211922350002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ادبيذكرديالىثانوية الهداية المختلطةحسين جبار رشيد جميل211921262006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ادبيانثىديالىثانوية العذراء للبناتوديان ابراهيم محمود قدوري211922154038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينيوسف معد ياسين خلف211921037046

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى450.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتايات عبد الوهاب عبد الجليل شهاب211922107006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى450.0ادبيذكرديالىثانوية الصباح المختلطةحسن عدنان ازرك علوان211921240002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى452.0احيائيانثىديالىاعدادية فدك للبناتنورس مخلص قاسم محسن211942156078

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0احيائيانثىديالىثانوية العروة الوثقى للبناتابتسام شاكر حمدون احمد211942165009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0ادبيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةعلي ثامر موسى محمد211921206012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0ادبيانثىديالىثانوية ام ابيها للبناتسارة معد ياسين خلف211922171014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0ادبيانثىديالىثانوية بلقيس للبناتطيبة صادق عباس عزاوي211922106015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0احيائيانثىديالىثانوية ابي الخصيب المختلطةرويده ايوب خليل سعيد211942267003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0ادبيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتعائشة نزهان حسوني علي211922102023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى471.0ادبيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتصفا هاشم مهدي حسين211922145054

كلية الطب/جامعة كربالء688.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينزين العابدين ساجد كحط معجال241941001101

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0احيائيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنيناحمد جاسم باصر حسين271941152002

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتفاطمه عادل كريم بخيت271942091119

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعبد هللا حميد علي عبد هللا271951150111

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء630.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناترقيه مكي كاظم عبد271952160061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء543.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينباقر عباس جميل حبيب271951015010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتضحى حامد مناتي جبار161952176069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء561.0تطبيقيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينسجاد عبد االمام مهنا كاظم271951152027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء574.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينمرتضى جبر كاظم جالب271951037039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينامجد عباس خلف سالم221951039006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينتقي طاهر شمخي محسن271951002022

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء496.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتحنين عمران نيسان حمدان271952057023

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء497.0تطبيقيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتنور الهدى كاظم صحن فرحان231952125011

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتساره جمال عبد الحسين عياش271952060009

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينحسين حسام محمد حربي271951002031

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء527.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنينسجاد عالوي عبد هللا شمخي271951021021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء504.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرافدين المختلطةحسين علي عبد الجبار ياسين161951300019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء506.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينمصطفى حسين محمد رضا271951154195

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0احيائيذكرالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبنينمحمد عبد الحسين محسن هزاع161941076048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمحمد جواد كاظم علي231941251288

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0احيائيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتتبارك علي طه كمر261942109026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0احيائيانثىكربالءاعدادية بغداد للبناتزهراء حسن جاسم هويش271942079048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0احيائيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينرعد سعد موحان اسحاك271941151028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0احيائيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتسفانه فيصل عطاء فيصل231942102037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتحياة حميد نعمه مزعل271942160062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0احيائيذكركربالءثانوية البساط االخضر للبنينمصطفى صالح هاشم كاظم271941034099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0احيائيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتبنين حسين حاجي جانون271942062015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء626.0احيائيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينحيدر محمد عبد الصمد نعمه161941359007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء645.6احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينمرتضى جاسم حنون هاشم271941005260

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0تطبيقيذكرذي قارثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنيناحمد موفق غازي حامد221951332001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء642.0تطبيقيذكربابلثانوية الصديق للبنينحسن حيدر حاكم حمد231951027009

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0تطبيقيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينميثم عبد الحسين محمد مراد271951019079

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينأنور عويلي سمير عواد221951041002

كلية العلوم/جامعة كربالء470.0تطبيقيانثىكربالءثانوية األغاريد للبناتمريم نعمه ساري ماضي271952092020

كلية العلوم/جامعة كربالء472.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكرار رسول ناجي محمد271951150152

كلية العلوم/جامعة كربالء473.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينمصطفى محسن مهدي حاجم271951007097

كلية العلوم/جامعة كربالء474.0تطبيقيذكرميسانثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةعقيل جاسم عجيد طليل281951102009

كلية العلوم/جامعة كربالء474.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرياحي للبنينامير رائد طعمه ناصر271951013014

كلية العلوم/جامعة كربالء476.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتفرقان فارس كريم محمد271952160124

كلية العلوم/جامعة كربالء477.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينقاسم عزيز حسين انهير271951003050

كلية العلوم/جامعة كربالء478.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية السما للبناتغدير صاحب رضا علي271952083031

كلية العلوم/جامعة كربالء478.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتزينب كاظم عبد علي حسين271952062012

كلية العلوم/جامعة كربالء479.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتفاطمه ماجد جياد كزار271952057061

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0تطبيقيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاطياب عباس غازي هاشم271952095004

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتزينب رضا عباس محمد271952060008
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كلية العلوم/جامعة كربالء482.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينجعفر جاسم محمد جاسم271951046022

كلية العلوم/جامعة كربالء483.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتبنين حسن فاضل برغش271952064010

كلية العلوم/جامعة كربالء483.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتحنين سعيد ابراهيم ابو شنه271952052019

كلية العلوم/جامعة كربالء483.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتبتول اياد محمد مهدي نعمه271952059010

كلية العلوم/جامعة كربالء485.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمحمد حنون عبد النبي سنبل161951363181

كلية العلوم/جامعة كربالء486.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الثبات للبنينفراس عدنان محمد سروان271951024063

كلية العلوم/جامعة كربالء486.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتحنين داهي محسن جبار271952160037

كلية العلوم/جامعة كربالء493.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتمنار حازم عبادي جبر271952071040

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0احيائيانثىكربالءاعدادية بغداد للبناتزينه علي كامل غريب271942079071

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتاماني لطيف علي حرز281942190014

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء وليد عبد هللا علي251942170206

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0احيائيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنيناحمد محمد جابر عبد الرحيم271941021003

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0احيائيذكركربالءثانوية الشهيد جون للبنينايهم عبد هللا نجم عبد هللا271941018003

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتنور ميثم علي احمد271942060342

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0احيائيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتزينب عباس مظلوم محمد271942053024

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0احيائيذكركربالءاعدادية الفرات للبنينمرتضى احمد ناصر حسين271941014225

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتتغريد حمود لفته عبد الرضا271942091027

كلية العلوم/جامعة كربالء559.0احيائيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبتقى حيدر قاسم اسماعيل271942065021

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0احيائيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتشذى عادل راضي عباس231942117099

كلية العلوم/جامعة كربالء575.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتسكينه رياض سلمان داود271942160135

كلية العلوم/جامعة كربالء581.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتبنين محمود محمد حمزه271942160045

كلية العلوم/جامعة كربالء583.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتغدق طاهر محمد عباس271942060251

كلية العلوم/جامعة كربالء584.0احيائيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينحسين علي جاسم عبد271941001089

كلية العلوم/جامعة كربالء592.0احيائيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتزينب حسين مطير سعد221942105066

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0احيائيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتهاجر عبد العباس كحط عباس271942062120

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.4احيائيانثىالمثنىثانوية رقية للمتميزاتفاطمه قيس احمد عبدالرزاق291942076043

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناترواسي عبد الحسين مجيد هيلك161942381042

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0احيائيانثىواسطثانوية البتول للبناتطيبه غازي كطوف هاشم261942075064

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء477.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينزيد هاشم رضا عبد الزهره271951151052

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء481.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناترسل نجم عبد هللا عزيز271952064023

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء481.0تطبيقيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينعلي صفاء عبد علي وناس271951019046

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء482.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةرياض محسن ناصر خضير251951116019

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء493.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينطالب ميثاق طالب عبد الرسول161951084113

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء508.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتزهراء عبد الرضا غازي عبد الحسين271952064037

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء518.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتزهراء ضياء عيسى جعفر271952055018
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قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0تطبيقيانثىبابلثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتأيمان حسن علي علوان231952143004

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتاالء امين علي عصري271942088019

كلية القانون/جامعة كربالء499.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمنعم سلمان عبيد غضب271921006069

كلية القانون/جامعة كربالء507.0ادبيانثىكربالءثانوية غادة كربالء للبناتريهام حسن عنبر محمد271922140030

كلية القانون/جامعة كربالء516.0ادبيذكركربالءاعدادية الفتح للبنيناحمد حميد حمزه محمد271921011006

كلية القانون/جامعة كربالء519.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينكرار رزاق محي محسن271921025035

كلية القانون/جامعة كربالء520.0ادبيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتخديجة علي حسين عليوي271922094017

كلية القانون/جامعة كربالء528.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينحسين صباح عبد الكاظم محسن271921038027

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتساره جميل عبد الرضا عطيه251942101160

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0احيائيانثىبابلاعدادية خديجة الكبرى للبناتنور الهدى عبد الكاظم مجباس كزار231942127070

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتمريم عمار طاهر جاسم271942056335

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0احيائيذكربابلثانوية المنار االهلية للبنينسجاد حيدر خضر فنون231941071035

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0احيائيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنيناحمد سعد محمد مظلوم211941052009

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء496.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينعبد هللا عماد محمد ناصر101941019084

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء498.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتساره جاسم محمد دخل علي271942160117

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء499.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتزينب حسين احمد هاشم271942059067

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء500.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتغدير محمد حسين ما شاء هللا121942093044

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء501.0احيائيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينمؤمل صالح فليح حسن271941154093

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء502.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتهدى هادي عبد علي نور271942058303

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء503.0احيائيانثىكربالءثانوية النقاء للبناتزينب جاسم رشيد فرحان271942101019

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء511.0احيائيانثىكربالءثانوية الزهراء للبناتنور امين حسين علي271942061055

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء511.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتغدق أحمد شاكر حسن271942091103

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء515.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناترسل فالح عبيد نجرس111942121029

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء515.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتساره محمد فاضل عكله271942063108

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء518.0احيائيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتتقى غريب عبود رشم271942055053

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء518.0احيائيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتسما عدي محمد ضياء مهدي271942067067

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء519.0احيائيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتقدس رعد خليل قادر211942137119

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتساره ابراهيم يحيى كمال181942236078

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنيننعمه عاصي عبد رداد221951307252

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الصدرين للبنينمنتظر ستار علي عبد الحسين241941005150

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمنتظر مهدي عبد الصاحب جابر151941003091

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينعبد هللا نصير ماجد موسى121941032049

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية االيالف للبناتعذراء عبد القادر محسن مفتن101942104018

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0تطبيقيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناترواسي ضياء سعود رداد221952135007

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتحوراء فاضل ظاهر حبيب231952115008
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كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتعذراء جاسم جواد عبود271952088037

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0تطبيقيانثىكربالءالخارجياتنور الهدى فوزي عبد هللا حسين271952401022

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينحيدر جاسب عبد الرضا زيارة161951051038

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيذكربابلثانوية االخوة المختلطةعبدالمهيمن سالم محمدعلي عبد231941212013

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيانثىبابلثانوية التوحيد المختلطةنورالهدى عامر عليوي ضاحي231942204011

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتنوره صباح حاجم محمد271952052054

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتحوراء صادق اسماعيل صادق161952226024

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينكرار سلمان صدار راضي231951257109

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتايات كريم كاظم عبد 121942094033

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتامال حسين خلف عبد الحسن271942083004

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0تطبيقيانثىبابلثانوية المسعودي للبناتسجى عبد االمير محمد علوان231952095014

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0تطبيقيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتسماح محمد ربيع خليل231952153011

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0تطبيقيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعلي احمد عاصي عبد231951003039

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0احيائيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبنبأ حيدر قاسم اسماعيل271942065084

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتنبأ علي عبد االمير جعفر251942059586

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0احيائيذكرالرصافة االولىقم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانعلي صالح عبد الصاحب مجبل131941210009

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0احيائيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينمحمد خالد عبد الزهره اسد271941010137

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0تطبيقيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتسناء قاسم ابراهيم علي231952125006

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتزهراء نجم عبد مطر271952068030

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0احيائيذكركربالءثانوية الشهيد جون للبنينصدر الدين كريم ابريهي عبيد271941018011

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتفاطمه علي حسين ثامر271952064065

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0احيائيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينمصطفى ابراهيم حسين مصبح271941009146

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية المنصور المسائية للبناتتبارك مصطفى كامل اسماعيل101952223007

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناترقيه منير عباس حمزه271952107012

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتزهراء محسن علي محمد271942088113

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينياسر عمار ابراهيم جاسم271951151148

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0تطبيقيذكركربالءاألهلية للبنين(ع)ثانوية االمام أمير المؤمنينطارق مهند طارق نجم271951132002

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينعباس عبد الرضا موشنه مهدي221941002132

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0احيائيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينعلي عباس طالب جيران271941152033

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلي ابراهيم عبد القادر عذاري161951094073

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية شمس االمل للبنينمحمد خليل سلمان دحام221951374072

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنيناحمد ناظم حسين هندي231941020037

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0احيائيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينامير احمد نعمه عباس231941011014

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0تطبيقيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعباس فاضل منصور ضاحي231951173018

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتعبير حسن كاظم خضير271942068121
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كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينمصطفى ابراهيم عبد العالي حبيب231951043037

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0تطبيقيذكركربالءاعدادية حسين محفوظ للبنينمجتبى محمد حسن عباس زعالن271951027051

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0تطبيقيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينمقداد حامد شاكر لوتي271951036085

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0احيائيذكربابلثانوية النهروان المختلطةحاتم اكرم عاجل محمد231941181011

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0احيائيانثىبابلثانوية البتول  للبناتزينب سالم عبد هللا سلمان231942104033

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتنور علي خضير صيهود271952071043

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0تطبيقيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينمحمد عبد كاظم عطيه271951152059

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0احيائيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتسرى خليل رحيم حربي271942054030

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينمرتضى فراس عبد الزهره جبر271941007135

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0احيائيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتفاطمه ناظم كاظم باره271942054036

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتهبه هيثم حمادي غركان271952054012

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمحمد جاسم محمد عبيس231941006152

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينحسين ماجد هادي جاسم271951002051

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0تطبيقيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينعابر حبيب منغر خليف271951005018

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينمحمد عماد بدر صدام121941026159

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرياحي للبنينحاتم محمد ياسر شريده271951013028

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينحسين علي صاحب وهاب271951001036

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الواحة الخضراء للبناتسندس جميل فاضل مهدي271952072036

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0احيائيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتنور الزهراء عامر كريم عبد الرحيم271942067102

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينمحمد عبد الحكيم فاضل احمد271951015074

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0احيائيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتحوراء رافد عبد عون عبد العباس271942062034

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتميالد عبد الحسين اسماعيل سلمان241942220476

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0احيائيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينعلي مرتضى محمود مرتضى271941001217

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتآيات اسعد حامد هادي271942087006

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنيناسحاق خيري طعمه جاسم231941033010

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتحوراء منذر مزهر معين271952055015

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينعبد االمير مرتضى علي دهروب271951153072

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينهشام محمد مرتضى محي271951001166

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0احيائيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينحسن سالم عبد الحسين محمد271941009024

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينعلي رحيم عطية زاير جبر151941003043

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0احيائيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتاستبرق صباح فضيل وحيد271942067010

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحسن عذاب خيون محيسن221941310036

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتبتول محسن مهدي محيسن271952057015

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتمنتهى محيسن عليوي جابر271952087016

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0تطبيقيانثىكربالءثانوية األغاريد للبناتزينه رزاق حسين جياد271952092015
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كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتتبارك حسين جاسم محمد271942057041

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0تطبيقيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينمصطفى حسن عبد هللا حموش271951008100

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمرتضى احمد عبد االمير ابراهيم271951153138

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتزينب جواد محمد حسين241942124072

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتغيداء هالل عباس خضير271942059099

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينسجاد حسن عبد االمير كاظم271951001052

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتفاطمه عباس خضير حسن271952053018

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0تطبيقيذكركربالءثانوية البيان للبنينعلي سامي كتاب عبادي271951032030

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينمصطفى كريم عطشان كرم271951002165

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناترفل صبيح موسى سرحان271852062029

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0احيائيانثىكربالءثانوية النبأ العظيم للبناتنرجس مكي حسن عبد الحسين271942093072

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناترقية قاسم محمد عباس271942060118

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0احيائيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينعلي حسن عبد الهادي حميد271941009075

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتعال ثامر لطيف جواد271952091040

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتنبأ عقيل خماس داود141942086237

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0احيائيذكركربالءثانوية االوائل االهلية للبنينحسين علي اصغر صالح مصطفى271941039004

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعباس سعد عبد الشهيد رديف271951150097

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينليث خالد رشيد مجيد271951001100

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتزهراء محسن حبيب جوده271952102010

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0احيائيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنينمحمد عبد الرضا كاظم سلمان271941045060

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينعلي عادل رزاق حميد271951003042

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينذو الفقار مشتاق محمد عبد271951030028

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتهدى ميثم حسين عالوي271942091159

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0احيائيذكربابلاعدادية السجاد للبنينحسين ازهر رياض حسين231941031039

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتزينب احمد عباس عبد الزهره231942088206

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0تطبيقيذكركربالءثانوية البيان للبنيناحمد رحمن جري ناصر271951032002

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتسكينة حسين كاظم حسون271942160134

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينمحمد باسم محمد جاسم271951001113

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتسرى سمير عبد الصاحب جبر271942160129

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0احيائيانثىكربالءثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلياء غالي طعين عبد العباس271942070046

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0احيائيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينكاظم حسين طالب كريم231941038056

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0احيائيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينعالء محمد علي محمد حسين271941154069

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتساره حسين احمد حسين271942057114

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0احيائيانثىكربالءثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناترؤى ماجد حميد عبد الحسين271942070020

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتمنار عامر داود سلمان271942068169
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كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتضحى ميثم ساهي جعفر271942068116

كلية الزراعة/جامعة كربالء459.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتفاطمه الزهراء سالم حكمت حمزه271942063142

كلية الزراعة/جامعة كربالء471.0احيائيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينعلي الكرار حيدر حسن عبيس271941011069

كلية الزراعة/جامعة كربالء477.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتغدير محمد جفات كويم271952094023

كلية الزراعة/جامعة كربالء485.0احيائيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينعلي عباس مهدي حسين271941009089

كلية الزراعة/جامعة كربالء496.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنيناحسان رحيم راضي حنون271941002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةعلي حميد حسن كاظم261921151009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0ادبيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينعباس خليبص عداي حمزة261921203052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0ادبيذكرصالح الدينثانوية اليرموك للبنينمرتضى سامي ياسين حسن181921129015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينمفيد محمد خالد عباس211921077124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنيناحمد غالب شاكر حمود271921045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0ادبيذكرواسطثانوية الشباب العربي المختلطةعلي عاصي رومي عذير261921163006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0ادبيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتمريم رسول نعمه محسن271922094042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0ادبيانثىكربالءثانوية شجرة طوبى للبناتفاطمه جواد كاظم سلمان271922050044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينحسام محمد حسن شامي271921153027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0ادبيذكرذي قارالخارجيونهاني رحمن ربح جبار221921400072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينعمر احمد مخيف فريش271921044101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ادبيذكرديالىثانوية اور المختلطةمصطاف محمد كاظم عباس211921211026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ادبيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينمصطفى رحيم نعمه محسن271921037033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ادبيانثىبابلثانوية السدة للبناتايات هاشم هادي حسن231922110008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينمحمد محمود شاكر عبد271921044129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينأمجد حميد خضير عجيد261921005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنيننذير عبد االمير حميد هاشم111821057113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ادبيانثىكربالءاعدادية السرور للبناتزهراء محمد مكطوف نزال271922066006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0ادبيانثىكربالءثانوية غادة كربالء للبناتآيات طالب علي كلوبي271922140002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0ادبيانثىكربالءثانوية غادة كربالء للبناتزينب غانم يوسف ياسين271922140050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0ادبيانثىكربالءثانوية الحضر للبناتزهراء طالب عبد الكاظم حسن271922051018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينعلي صالح كاظم فاضل271921026033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0تطبيقيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتساره علي عبيد كاظم271952095020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحسين علي نغيمش ناجي291921014057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد عز الدين سليم المختلطةصادق صاحب عبد الحسين راضي251951124006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينعلي رحيم ثجيل جخيم221951307148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتسكينه حيدر عبد زيد عبد اللطيف271952068043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتزهراء هادي ابراهيم عبد الحسين271952059035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينمحمد حمزه دويج اليج271921044162
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينسجاد حيدر عبد الكاظم خضير271921038044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ادبيانثىكربالءاعدادية الواحة الخضراء للبناتاميره كنعان منعم سطاي271922072004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0تطبيقيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينعدنان عدنان حسين علي271951036037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتهبه احمد عبد عون حربي271852088086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ادبيذكرديالىالمختلطة (عج)ثانوية المنتظر علي محمد عبد حسين211921207015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ادبيانثىديالىثانوية التوحيد المختلطةبشائر نعمه موسى عبد211922232004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنيناحمد بادي خصاف سلمان221951028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ادبيذكركربالءثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةمحمد كاظم جواد كاظم271921112008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتازهار لطيف منعم حمد271952160007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينيحيى مالك جبار نصار281951151800

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الزهراء للبناتنور ضياء جمال فخري271952061031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ادبيانثىكربالءثانوية شجرة طوبى للبناتايات ستار عبد الجبار عبد عون271922050004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينذو الفقار محمد عبد الرضا احمد271921038038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينحسن احمد زبيل راضي271951001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ادبيذكربابلثانوية الدرعية للبنينعباس عبد االمير عبيس عبد االمير231921170015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناترغد سعد احمد جبار271922099014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينابراهيم محمد ياسين عباس271951002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الفاروق للبناترانيه فراس حسين عطيه271952069018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتأيات صالح مهدي ياسين161952218001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينمحمد مجيد سعيد ناجي271951010084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتفاطمه خالد كاظم حسين231922114034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية السياب المسائية األهلية للبنينقاسم هاشم جبر عذاب161951361014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتنجود خضير عباس حسن271952160138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبغفران عبد الهادي ابراهيم رسول271952065044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحمد طلعت مالك عبد271951150009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكرار حيدر عبد احمد271951151094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتنبأ محمد كاظم جواد علي271952067048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينأمير حسين علي جياد271951002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينحسين عالء الدين حمود مهدي271921016043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينعلي قاسم جعفر محمد صالح271951046069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينامير محمد عباس محمد271951154025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينامير فارس عبد هللا خضر251941044037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينمحمد حبيب جبار يوسف271951154159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتزينب وردان رزاق مؤنس251922068025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0احيائيانثىكربالءاعدادية بغداد للبناتدعاء صادق كاظم جاسم271942079038
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0احيائيذكربابلاعدادية الثورة للبنينمقصد حيدر عادل محمد231941003099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتنور محسن مراد عبود271942063191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيذكركربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتسجاد محمد هاشم خليل271921048030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينصفاء جبار ركن عباس271921026027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينحسين سالم عباس محسن271921026014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينشهاب احمد شكير محمود271921011035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتايه محمد يوسف عيسى271942059015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتفاطمه حسنين علي حسين231942086139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتنور الهدى حسين هويدي عبد الساده231942088436

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتبنين احمد جبار هادي271942063023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتمالك عباس فاضل عبد الحسين271952055046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتزهراء عبد هللا عبد الكريم احمد271942060159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتنور الهدى تركي عطيه ناجي271922052042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحمد حاكم مجهول ثعلب271951150006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتصبا سعد حمزه مهدي271922107061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتهدى عبد االمير يعقوب معله271942056417

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمحمد علي كاظم حسين271951153134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتسماح فاضل بريهي حسين271922104050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمصطفى حزام عوجي جاسم271921006062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينمحمد قاسم مهدي كزار271921031177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتسناء شهيد شريجي مطر241942114184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتهديل عامر عبيس حسين231942124116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينمحمد احمد حمزه حسين271941005203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيانثىكربالءثانوية النبأ العظيم للبناتداليا يحيى كريم كاظم271942093019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحسن ثابت جبار بريج291921014036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفاروق للبناتايه هاشم حسن داود271942069016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيانثىالديوانيةالخارجياتحوراء حسن سوادي فنوخ241942401007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات سجى محمد كاظم مهدي251942084915

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتنورس هاشم محمد نصيف271952067055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينحيدر مجبل جهاد محمد271951153042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينعلي عبد هللا احمد مريعي271921017056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0تطبيقيذكركربالءثانوية حمورابي للبنيناحمد علي مراد خليل271951025002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتنور ماجد عبد حسن271942063190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزينب محمود راشد حمد231942271224

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتزينب عبد االمير عبد الرزاق صالح271952068034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0احيائيذكربابلثانوية الرشيد للبنينعباس حسين علي علوان231941065018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبدور حيدر عبد العظيم مجيد251942062123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينسيف محمد هادي علي271941005102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينمرتضى اركان عبيد جبار271921031184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتاسراء غالب عبيس دريوش231942078006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينحسن رياض قادر مهدي151921007032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينابراهيم مصطفى حسين خضر271951002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0احيائيذكرالنجفثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينيوسف حيدر محمد رضا يوسف251941040012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتفاطمه غانم عبيس عبد الرضا231942109175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0احيائيانثىبابلثانوية ابن رشد للبناترتاج حسين مراد عبد231942099013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينحسين علي عجيل سمير161951060045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتكوثر قاسم مجبل جاسم271952067044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0احيائيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنينعبد هللا صادق حسن جواد271941045038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0احيائيانثىكربالءاعدادية الروابي المسائية للبناتانفال حسين كاظم حسن271942161006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناترسل احمد محمد جابر231942088121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتبنين ميثم زوير مخلف271922104016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتحيدر ثعبان جاسم محمد271921049039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتاالء زهير محمد جعفر موسى271942059009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينعباس كريم حميد رضا271941005117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينحسين علي عاشور عبد271921017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0احيائيانثىبابلثانوية السدة للبناتبنين محمد جاسم حسن231942110013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0تطبيقيذكركربالءالخارجيونسيف ابراهيم طالب ابراهيم271951400015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينامير ضياء سعد حسين271951150018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتدالل عايد عبيد جاسم271952068024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0احيائيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينمنتظر مزعل فندي طاعون271941151069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتسماهر عامر حسين كريم271922078032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الفاروق للبناتزهراء سمير جفات علي271952069024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0احيائيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينمهدي رضا حسين سلطان271941154130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ادبيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةموسى محمود تايه فرج211921206023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية الحكمة االهلية للبنينعبد هللا نوري هامل كاظم131941018072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينحسين زمان عوده هادي271921031046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0احيائيذكربابلثانوية مأرب للبنينمحمد كريم عبد العباس مزهر231941049047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتحوراء ابراهيم خليل حسن271942063045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ادبيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينمحمد احمد راضي عبد271921011061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينامير خضر مرداغ مسير271921038015

739 من 286صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0احيائيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينامير ناصر حسين كاظم271941008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ادبيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمحمد راضي جفات جبار271921150090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0احيائيانثىكربالءاعدادية الروابي المسائية للبناتزهراء ناصر حسين حنيت271942161022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتبنين عبادي شويط طرفه271952062003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتهجران عبد الكاظم عذاب عطيه271922104083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ادبيذكركربالءثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةعبد الكريم حسين محمد كاظم271921112005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبناتحوراء صفاء عبد ساهي111942080041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتزينه سلمان عرف مدير271942059081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0احيائيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينحسن قيس عباس حمود271941011020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0تطبيقيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينعلي محمد احمد سالم271951008071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةكاظم فليح حسن مرهون231941173122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتلقاء هادي علوان شدهان271942160171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0احيائيذكربابلثانوية االنفال المختلطةطه سالم كاظم حسين231941169024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينجميل هاشم مجهول دوين231921032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0تطبيقيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينعلي داود جاسم سلمان271951036045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0احيائيانثىكربالءثانوية المدائن للبناتتبارك عباس ياس خضير271942089024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ادبيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتوقار غالب مهدي نشمي271922095043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينمحمد عبد الكريم مرتضى جبر271951154168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينحسين حبيب ابراهيم شهادي271941002049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ادبيذكركربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتمصطفى جاسم كريم فرحان271921048067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتهاجر سالم حسن جبر271942083102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبزينب حبيب ابراهيم شهادى271952065025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتزينب ابراهيم محمد حسين271952087008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينمجتبى مؤيد عبد االمير محمد271921044111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0احيائيذكربابلثانوية لقمان الحكيم المختلطةغيث غازي عبد دهش231941227012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتزينب حازم معين مصطفى271952059037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنيناركان عبد القادر ناصر عبد الحسين271921045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمحمد عبد اللطيف عبد محمد231921009111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتزهراء احمد حسين ابراهيم271952063034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفاروق للبناتهدى مهدي حسن مهدي271942069118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتنرجس ياسين علي منفي271952160139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتاسراء عالء عبد الكاظم علوان271922099002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتغفران جاسم عبد هللا زامل271942091107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةعلي عزيز صاحب حمد251921113023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ادبيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتكوثر كاظم طالب خضير271922054018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينحسن هادي عبد الحسين عبد هللا271921044027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتلمياء محمد كريم عزوز271952057065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعقيل مسلم حليس طامي231921173042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0احيائيانثىبابلثانوية المستقبل للبناتايمان عباس حمزة عبود231942106008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينحيدر نعمه جوده نعمه271951020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينمحمد مصطفى علي حسين161951007123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0احيائيانثىكربالءاعدادية السرور للبناتتقوى علي حسين سالم271942066008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنيناحمد خالد مهدي نصار111941021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0ادبيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمحمد احسان الدين داخل تايه231921002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنيناحمد مكي صبري ياسر161951007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتنور طالب حسين هاني271942083101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0احيائيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينعباس خليل رشيد جاسم271941009059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتآيه عادل هادي عباس271952160006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينكرار ياسر حسن ضايع271921044108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0احيائيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناترسل عبد الزهره هويدي جبح271942107018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0احيائيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناترغده جاسم محمد عبيد271942071028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتشروق حسين بديوي عبود271952068044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينحسن علوان مالك مطيلب271921016025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتفدك الزهراء حارث حسين نصيف271942059107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0احيائيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتبنين مجبل مزهر هادي271942055040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتزينب عثمان شذر ثجيل271942087084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينمحمد عبد هللا مراد حسناوي271921017080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتنور حسن جعفر كاظم271942160248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتفاطمه حسين موجد صاوي231942089126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0ادبيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينكرار محمد جاسم حسن271921037027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحسين خلف مجاهد مطر291921014048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0احيائيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتكوثر هاشم قاسم هادي271942059110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمحسن هاني ليلو عنبر271921006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينامير علي عبود ابراهيم271921017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0احيائيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتزهراء حيدر احمد زكي عبد النبي271942107024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينسيف حسين عبد الرحيم سالم161951426017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينعلي احسان رحيم حمد231921009078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتايات عبد الزهره عبد الحسن علي251942170041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0احيائيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبفاطمه عزيز متعب مجبل271942065066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنيناسحاق ابراهيم قاسم الياس171941124010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتكفاء جميل كاظم باقر271942091125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتتبارك رياض عباس كاظم271922142016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0احيائيانثىكربالءثانوية القوارير للبناتقدس محمد خضير جدوع271942081079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناترويده عدنان جندي عبد271942052059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيذكركربالءاعدادية البالغ للبنيناحسان حافظ جاسم ناصر271941036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلي عباس جسام محمد271921049091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتايات احمد هاشم حسين271942160024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيانثىبابلاعدادية حيفا للبناتاسراء جميل كامل عبد الحسين231942122006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتاديان حسين جبر عزيز271942056012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0ادبيذكركربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتمرتضى محمد عبد الحسين هاشم271921048065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0ادبيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينياسر يوسف خليل سعد271921150119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينمسلم عامر جابر حسان231921032086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينمحمد حسن هادي صكر271921038106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0احيائيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتزينب عباس حميد عبادي271942107039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتحوراء فريد زيدان مظهر271942083023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتعال ماهر شاكر حسون271942160148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0احيائيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينسجاد عدنان كاظم عبادي271941150044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينمنتظر جاسم جبر رحيم271921016186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0احيائيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناترسل مزهر زغير سلطان271942102024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0احيائيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينعباس علي كاظم شعالن271941006017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0احيائيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينحسين خشان فلك جاسم271941150022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينكرار صالح مهدي جاري231921022054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0احيائيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينمحمد حسين ابراهيم مهدي عبد هللا271941008108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتمروه محمد عبد الرزاق شارد271942056316

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0احيائيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتسجى سعد عبد الحسن حسوني271942067064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينكرار محمد عبد الرحيم حسون271941002137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء541.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينزهير عالوي سلمان عمران271921038040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء500.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتزينب محمد عبد الكاظم حسن231952109021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء501.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينمحمد عبد االمير عالوي بدر271951046090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناترؤى حمزه جواد كاظم271952058032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء509.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتزهراء علي جوده ياسر271952068028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء517.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية بغداد للبناتهبة رشاد عبد الجبار عبد271952079035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0تطبيقيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتوجدان باقر جواد موسى271952095042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينياسين محمد عليوي راضي231941002287

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتزهراء رياض شمخي علي271942060146
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينعلي انتصار فاضل عباس291951016071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتعلياء علي رحيم عطيه271952052037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينسيف علي عبد الحسين صالح271941007060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةكرار ناجي دايخ محمد291941153262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفاروق للبناتدالل سالم سداح عبيد271942069032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينحسن رضا عبد الزهره عوده271941005036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0احيائيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينحسين علي محمد عبد الساده271941153033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0احيائيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتنبا عباس حاتم ذرب271942054041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةمحمد عباس مراد ماشي231941173137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتزهراء مهند غالب عبد الجليل221942172041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0احيائيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتاساور نجم عبد علوان271942064008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0احيائيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمحمد سالم محمود قنبر271941153109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0احيائيذكرذي قاراعدادية االصالح للبنينقصي باسم محمد حسن221941015028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينحسين عويد حربي رسن241941016030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ادبيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتايات محمد عبد الهادي باره271922067006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينعباس سالم عبد النبي كاظم271921006028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0ادبيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينكرار مازن داخل سلمان271921030043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينعمار حميد عطيه عبد عون271921017065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةحيدر عبد الحسن عبد هللا عالوي231921173025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتمها علي عبيد ناصر271922142050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ادبيذكربابلثانوية الباقر للبنينمحمد ابراهيم شاكر نصيف231821046043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ادبيانثىكربالءثانوية السلوى للبناتامنه حسين علي عباس271922084002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ادبيانثىكربالءثانوية السلوى للبناترواء رياض عبد زيد كاظم271922084009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0ادبيانثىكربالءثانوية الطيبات للبناتزهراء مسلم رحيمه عباس271922106013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ادبيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتتبارك احمد عدنان يوسف271922067011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0ادبيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتفاطمه وسام نعيم موسى231922079029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0ادبيانثىبابلثانوية التحرير للبناتنور  ضياء هادي عليوي231922096021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0ادبيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاسراء حسن عبد علي حاجم231922271121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتكوثر محمد جواد عبود271922088086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الكرار المختلطةعقيل حسن علي عكلو241921150013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناترقيه طالب حميد رشيج271922102058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينمرتجى عباس فاضل جابر271921044134

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0ادبيانثىكربالءثانوية المستنصرية للبناتنور جاسم عبد الحسين صعيو271922141060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0ادبيذكركربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتمحمد فؤاد محمد رضا271921048057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0ادبيانثىكربالءثانوية سيف الحق للبناتنبأ أحمد علي صايل271822076036
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناترباب محمد عمران عبد علي271922078016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0ادبيانثىكربالءثانوية شهداء مؤته للبناتمريم حيدر محمد علي محمد كاظم271922108041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتنور الهدى هادي حمود شايع231922114046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحسين رهيف قنيبر عباس291921014050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتازهار هادي جليوي جبار271922142003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0ادبيانثىكربالءثانوية الحضر للبناتاغادير محمد صابر عبد الواحد271922051003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتزينب احمد صبار علوان271922102085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية السما للبناتحوراء حسين احمد حسين271952083011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتدعاء عبد الحسن سالم عبود271922142023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتمريم بهجت احمد حسين271942083089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0احيائيانثىالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتزينب انيس مقداد ناجي241942077023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينحسن جاسم والي عبود271921003012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتزينب وهاب علي حسين271922078028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةمصطفى قاسم طالب عطيه231921173068

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين محمد رياض شنشول حميد231921063053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0ادبيذكربابلثانوية بدر الكبرى المختلطةمرتضى سلمان عيدان هاني231921199020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينمحمد قاسم كاظم حمد231921252099

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتاحالم حسن جاسم عبد الكريم271922088005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0ادبيذكركربالءثانوية العباس للبنينعلي صالح رحيم عبد االمير271921043008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينسجاد حسين عبيد شعالن271921038043

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينعلي احسان سعدي حسن271921003053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتزهراء محي رزاق جاسم271922102083

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء430.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناترقيه ثامر عبد خليل ابراهيم231922114016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء430.0ادبيانثىبابلثانوية مريم العذراء للبناتفاطمه علي جاسم محمد231922082028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتبنين علي عبود كاظم271922142013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء432.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينحسين محمد حسين حسن271921044040

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0ادبيانثىكربالءثانوية الشهباء للبناتمريم حيدر نافل عريبي271922146023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0ادبيانثىكربالءثانوية سيف الحق للبناتزينب صاحب سلمان عليوي271922076027

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0ادبيانثىكربالءثانوية غادة كربالء للبناتريام منذر حميد موسى271922140029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتزهراء جواد كاظم سدخان271922104031

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتاسراء ثامر موسى صالح271952063001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الثبات للبنينحسين شهيد ابراهيم جاسم271951024029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0تطبيقيانثىكربالءثانوية البستان للبناتامل عبد الحسين كاظم عبد النبي271952105003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتسميه عبد الرزاق كاظم ناصر271852062050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0تطبيقيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتنبأ حسين عبد الكاظم ساجت271952095036
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0تطبيقيانثىكربالءثانوية القوارير للبناتسرى رضا محمد عباس271952081007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينسجاد محمد عوده عبد271851011020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتايالف حسين جاسم راضي271952059007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0ادبيانثىبابلثانوية مريم العذراء للبناتزهراء احمد خضير عباس231922082020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتزينب فليح كريم حسن271942060202

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0احيائيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتسارة رعد شنته شياع271942094044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتوفاء قاسم جبر عزام271942160209

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينحسين ليث طالب جبار161941358011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بطيبه محمد مظلوم ريحان251942100274

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الثبات للبنينميثم فوزي عبد الكريم موسى271951024089

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0احيائيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعلي حسين فتحي حسن231941003047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتجنات حسن فليح مهدي271922107027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينحمزه احمد عليوي كزار271921038033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0ادبيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتدعاء فاهم علي حسن271922052017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0ادبيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتفرح عباس صبحي حسين231922102027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0ادبيانثىكربالءثانوية شجرة طوبى للبناتعلياء محمد رومي ديوان271822050058

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتنور عالء حسين محمد271922078051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينعزيز نزار وهاب عزيز271921006034

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0ادبيانثىكربالءثانوية شهداء مؤته للبناتتبارك قاسم محمود قاسم271922108010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0ادبيذكركربالءاعدادية الثبات للبنيناحمد راضي حسن عباس271921024003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحمد خضير عبيد خضر271921153007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0ادبيانثىبابلثانوية السدة للبناتنداء عاصي كاظم حسن231922110046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0ادبيانثىكربالءثانوية الشهباء للبناتميس مسلم جبار عزيز271922146024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتسجاد حسن يوسف موسى271921049056

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةحيدر كريم لفته حسن231921173026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0ادبيذكرذي قارثانوية االفاق المسائية للبنينعلي محمد جابر جاسم221921304013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينحسين مالك محمد كاظم271921044039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0ادبيانثىكربالءثانوية المستنصرية للبناتحوراء باسم حسن شنون271922141014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0ادبيانثىكربالءثانوية الحضر للبناتايات هيثم هادي رسن271922051007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتبارك حسن مردان محمد271922053015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0ادبيانثىكربالءاعدادية الواحة الخضراء للبناتفاطمه كريم حسن علي271922072033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0ادبيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتحوراء عادل سعد جبار271922071012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0ادبيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتزهراء طه عبد هللا محمد271922095016

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0ادبيانثىكربالءثانوية شهداء مؤته للبناتاسراء رسول جاسم حسين271922108005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينحسين علي عبد عون مجهد271921017020
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتساجده جاسم راهي جباري271922099032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء453.0ادبيانثىكربالءثانوية القوارير للبناتزهراء احمد يوسف محمد271922081019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينحسين علي عبد الكاظم عبود231921022018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء458.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعمار ستار ناصر طاهر231921173053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء460.0ادبيانثىكربالءثانوية الطيبات للبناتبنين خليل اسماعيل ابراهيم271922106004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0ادبيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتبنين فيصل خضير خنجر271922160015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتبنين عقيل كريم اسماعيل271922102029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء479.0ادبيذكرذي قارثانوية المحمدية المختلطةعالء جاسب طلب شاهين221921233009

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء484.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتنبأ علي نايف رشيد271942056361

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء488.0ادبيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتفاطمه صالح رحيم جبار271922095028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء490.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتأطياف محمد حمادي عبد الرضا271942088002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء496.0احيائيانثىذي قارثانوية المعارج األهلية للبناتزينب داخل امطير مطرود221942175124

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء505.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتاسراء هادي خزين خضر271942057010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء506.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتجيهان محمد فاضل صادق271942057051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء526.0احيائيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتناديه ماجد عبد هللا نبهار271942052137

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء527.0احيائيانثىكربالءالخارجياتياسمين محمد عبد الحسين جاسم271942401063

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0احيائيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينمحمد حكيم ضايف شرهان221941046065

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0احيائيذكرذي قاراعدادية التفوق للبنينحسين حيدر شامل عبد221941072028

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتمالك سلمان محمد خضير221942321143

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار683.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتصفين خالد عطا هللا عاجل221942125178

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحمار للبنينمالك رزاق حسن زياره221951044008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0تطبيقيذكرذي قارثانوية صفي الدين للبنينستار خماط شناوه دعيدع221951061014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرافدين المختلطةحسين سالم صالح حسون161951300015

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار512.0تطبيقيانثىذي قارثانوية االستبرق للبناتزهراء محمد راضي حميدي221952392020

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار512.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفرات المختلطةعباس عبد الولي عبد الزهرة كريم161951301030

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار516.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتزينب جابر عبد دخيل221952190033

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار518.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحقيقة للبنينزهراء حميد عبد االمير راضي221952052004

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار531.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتفاطمه صباح جحيل علي221952190047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار532.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينكرار عادل هادي حسين161951033076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينمصطفى احمد عوفي منشد161951075102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينعلي احمد عبد الفتاح جساب221941036154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار610.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتمريم عدنان عواد حبيب221942135168

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار611.0احيائيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلي اياد خضير مكي161941094069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار612.0احيائيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينيوسف عمر محمد فاضل161941075323

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0احيائيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينمنتظر عبد الكريم علي قاسم161941085073
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينمنتظر عيدان طاهر عبد السيد221941306290

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتزهراء ياسين شالل جاسم241952118013

كلية العلوم/جامعة ذي قار475.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرماح العوالي للبنينانور دواي ناظم شغيب161951307005

كلية العلوم/جامعة ذي قار478.0تطبيقيانثىذي قارثانوية االشراق  اللبناتميالد عادل عبد الحسين عليوي221952187019

كلية العلوم/جامعة ذي قار478.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتشيماء حسن ريسان مطشر221952162012

كلية العلوم/جامعة ذي قار479.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الينابيع المختلطةنور الهدى ثنوان عبد الحسين كهيمي161952302009

كلية العلوم/جامعة ذي قار485.0تطبيقيانثىذي قارثانوية نسيبة االنصارية للبناتسحر مطشر جاسم محمد221952199036

كلية العلوم/جامعة ذي قار492.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحمد عبد الحسين عدنان صالح221951069003

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0تطبيقيانثىذي قارثانوية زنوبيا للبناتفاطمه راضي عبد العزيز خضر221952108026

كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0تطبيقيذكرميسانثانوية صدى الطف للبنينمقتدى حميد سالم دشش281951042026

كلية العلوم/جامعة ذي قار570.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم المختلطةصفاء صادق سوادي ضاحي221942261020

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتاسماء صالح عوض سعد221942323018

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0احيائيانثىذي قاراعدادية أور للبناتطيبه كاظم سعدون يوسف221942154071

كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0احيائيانثىذي قارثانوية الشمس األهلية للبناتمريم جواد كاظم حسن221942176020

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0احيائيانثىذي قارثانوية التحرير اللبناتزهراء جواد كاظم انبيت221942183036

كلية العلوم/جامعة ذي قار595.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتمسار عادل علي عجيمي221942323285

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينفاضل عادل جاسم ساجت221941069041

كلية العلوم/جامعة ذي قار634.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتغفران عمار كاظم صياح221942153244

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار477.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتمريم رحيم مايد واحد161952209040

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار479.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينستار ناصر خميس معيلو221951010037

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار479.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينحسين رزاق جعاز معاشي221951050009

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار526.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينمسلم خليل ابراهيم سلطان221941310167

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار529.0احيائيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينحسين رحمان بليبص فياض221941019033

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار529.0احيائيذكرذي قاراعدادية ابي تراب للبنينباسم محمد عبد الحسين جابر221941081010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0احيائيانثىذي قارثانوية المعارف االهلية للبناتطيبة جمال محمد محيسن221942420022

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0احيائيانثىذي قارثانوية المعارج األهلية للبناتنسرين ابراهيم جباري جريذي221942175229

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار531.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتفاطمه محمد جواد مهدي221942321132

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار531.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتايات نعمه عباس ناهي221942153050

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار471.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتهدى مهدي ضيدان عكش221952323140

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار477.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الناصرية للبنينحسن ضياء دعيم ياسين221951001012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار478.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينمسلم عاشور نظير عبد الحسين161951030074

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار480.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتابرار محمد شهيد نور221952427002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناترقيه قاسم ساجت منصور221952427033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتاسراء محمد سلطان عبود221942103014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتزينب كاطع خطار وحيد221942153188
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتفرح صالح عطشان بريسم221942153282

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار510.0احيائيذكرذي قارثانوية الرازي االهلية للبنينحيدر وليد خالد خضير221941093041

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار510.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينياسر عمار عدنان يوسف221941356134

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار514.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتوالء حسن ناصر حسين221942153360

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار514.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتنوراء محمد حسن كزار221942125275

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار517.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتمريم راضي خلف عاشور221942153295

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار529.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشموخ للبناتزهراء رسول نوري موسى221942134044

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار537.0احيائيانثىذي قارثانوية االبتهال للبناتريام خضير والي حربي221942166019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينمحمد اكرم يوسف خلف221941356090

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينظاهر حبيب عبد الرزاق قاسم161951134017

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0احيائيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتشيماء نعيم جبر ديوان221942162075

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0احيائيانثىذي قارالخارجياتروان كاظم جعفر مهدي221942401024

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار490.0احيائيانثىذي قاراعدادية النور للبناتزهراء عزيز نعمه جابر221942156078

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتمروة عباس عبد الخضر صالل221942113237

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0احيائيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتزينب محمد هاشم مهلهل221942155070

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينسجاد رزاق عبدالعباس خضير291941007154

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0احيائيانثىذي قارثانوية الطيبات اللبناتزهراء حيدر حسن علي221942189025

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتبنين جليل عويد محمد221942103033

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار495.0احيائيذكرالديوانيةالخارجيونعلي موسى كاظم عيدان241941400043

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار496.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتزهراء فاضل سعد صالح221942153153

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتزهراء جواد كاظم ياسر221942153130

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار500.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزينب حسن عبد هللا جبار221942323164

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0احيائيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينحسين كريم مرعي حسين221941005011

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الرباب للبناتطيبة كامل كاظم هادي241942094092

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0احيائيذكرذي قاراعدادية التفوق للبنينسجاد حيدر عبد االمير كاظم221941072047

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار516.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتدموع عباس محبس فرحان221942143093

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار524.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينعلي حميد محسن دويش221951009026

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار539.0احيائيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتزينب صباح رمضان موازي221942190128

كلية القانون/جامعة ذي قار473.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينكرار سامي شيشخان شرشاب221921006054

كلية القانون/جامعة ذي قار473.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينحسين شوقي نجم عبد هللا221921020007

كلية القانون/جامعة ذي قار477.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينجعفر حسن كاظم رزوقي221921005008

كلية القانون/جامعة ذي قار480.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعدنان والي عبد بشاره221921376053

كلية القانون/جامعة ذي قار491.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينعباس خليل ابراهيم محيسن221921018018

كلية القانون/جامعة ذي قار497.0ادبيذكرذي قارثانوية الفرزدق المختلطةحسن خالد نغيمش جكان221921219001

كلية القانون/جامعة ذي قار521.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفرات للبناتبنين مانع عزوز حسين221922101007

739 من 295صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينحسين علي عبد الكريم محمد علي271941005067

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0احيائيذكرذي قارثانوية المعارج األهلية للبنينمرتضى احمد يعكوب الزم221941076123

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار492.0احيائيانثىذي قارثانوية زنوبيا للبناتدالل انور جميل حنيش221942108011

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار492.0احيائيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينحسين رائد هادي لفته221941040037

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار494.0احيائيانثىذي قارثانوية المستقبل األهلية للبناترقية ياسر رضا هاني221942139065

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار497.0احيائيذكرذي قارثانوية الرازي االهلية للبنينعلي جمال عبد الجليل عبد الرزاق221941093066

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار497.0احيائيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينابراهيم جبار حسن علي221941067001

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار520.0احيائيانثىذي قارللبنات (ع)ثانوية الصديقة مريم كريم مجيد داود221942112067

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار523.0احيائيانثىذي قارثانوية النبوة للبناترحاب ناجي حافظ لفته221942205002

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينحيدر رسول هاشم جاسم221941036092

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينليث حسن محمد شتيم221941002202

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينمصطفى محمد خضر عباس221941003236

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0احيائيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينمحمد حسن مكي جوار221941035198

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية القرنة للبناتشيماء حسين كريم يعقوب161952154025

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتزهراء اسعد رشيد كاظم221942125093

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0احيائيذكرذي قارثانوية الهدى االهلية للبنينليث جالل محمد جليل221941014015

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0احيائيانثىذي قارثانوية الخورنق االهلية للبناتاديان رحيم موازي مناتي221942412004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتمريم طعمه عبد علي221952190051

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0احيائيانثىذي قارثانوية الجواهري االهلية للبناتدعاء عباس سامي محمد221942128027

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0احيائيذكرذي قارثانوية الفرزدق المختلطةمحمد جمعه عبد الجليل عباس221941219019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0احيائيانثىذي قارثانوية وهج المتميزات االهلية للبناترضاء خضير محمد عبيد221942414060

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنينمصطفى حسين مجلي سلمان221951026092

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينسجاد محمد نعيم صويح221951300085

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينبارق جبار عبيد سالم221951308010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتحليمه هادي شعالن زبيدي221952417003

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتمراحب راشد دحام سرحان221952323112

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتايه حميد حامد صكر221942323039

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزهراء اياد فليح شوندي221952323049

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتتبارك عبد الكريم سلطان باتول221942103041

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعلي حسين عبد عبد النبي221951310125

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتازهار هيال حسين جمعه221952323002

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0تطبيقيذكرذي قارثانوية مرج البحرين المختلطةعلي صبار عويد فرهود221951346004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0احيائيذكرذي قارثانوية صفي الدين للبنينجمال كامل عبد تويه221941061007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الصمود للبنينحيدر محمد كاظم داخل221951008020

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينمرتضى مصطفى حسن جحيل221941069060
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0احيائيانثىذي قارثانوية االبتهال للبناتزينب حسن عيال محيسن221942166024

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0احيائيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينمصطفى حازم محمد فريح221941313038

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتشفاء محمد جعفر طاهر221952321036

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتنور طالب فليح حسن221952102058

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتايات اسعد عايد محمد221952427009

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتحوراء اسعد شندل سلطان221952190016

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0احيائيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينطالل خالد عزيز صيهود221941319010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الكرامة للبناتتقوى احمد جبار عليوي221952151005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االخاء للبنينحمزه ناجي ذرب شكاحي221951037013

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية مهد االنبياء للبنيناحمد رؤوف عبد الكريم عبد العزيز221951068004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0احيائيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينحسنين عكاب عوفي هالل221941041021

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0احيائيانثىذي قارثانوية صدى النجاح األهلية للبناتهجران غني جبار فرحان221942174006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتمروه احمد صالح جواد221952323114

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0احيائيانثىذي قارثانوية النهضة للبناتايمان حميد عبد الحسن نصير221942147014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0احيائيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينحسن عماد عبد الكريم علوان221941019026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتهدى هادي مكطوف حسين221942321170

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0احيائيذكرذي قارثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينعلي جاسم عطيه خميس221941315012

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النجاح االهلية للبنينعلي رحيم عبد صايل221951087002

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمهند حسين علي كاظم231951009056

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الفرات للبناتامال هاشم عزيز حسن221952101004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الجهاد للبنينمحمد خالد شخير كيوش221951078015

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0تطبيقيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينمحمد حسن دعدوش عبد الرضا221951319022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0احيائيانثىذي قارثانوية المستقبل األهلية للبناتبنين فوزي يونس عبد الحسن221942139027

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0تطبيقيذكرذي قارالمسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء محمد شريف عبد الحسن عباس221951312028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0احيائيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتفاطمة الزهراء محسن حبيب فجر221942190166

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0احيائيانثىذي قارثانوية الجواهري االهلية للبناترنا علي محمد عبد221942128035

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0احيائيانثىذي قارثانوية البلسم االهلية للبناتنور الهدى غسان جاسب ناشور221942431018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية أور للبناتوسناء علي كاظم سلطان221952154028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتزينب علي ناصر تمر221952103024

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينحسن جواد سالم نزال221951300033

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0احيائيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتنور نوري جهد علوان221942155114

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوركاء للبناترسل عالء فالح نيشان221942157024

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0احيائيانثىذي قاراعدادية ام البنين للبناتزهراء حيدر مويش عطيه221942152005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار448.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية بردى للبناتحوراء علي ضمد يونس221952163013

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار450.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتساره فيصل جارهللا محمد221942323197
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0ادبيانثىذي قارثانويه اريدو للبناتنرجس علي عكله عوده221922145026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0ادبيانثىذي قاراعدادية النور للبناتهدى راضي ماهر جياد221922156047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةكرار حيدر احمد عبد الكريم291921109090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوركاء للبناتغدير علي يونس ختون221922157038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0ادبيانثىذي قاراعدادية النور للبناتتقى رياض مشرف شيال221922156012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينكاظم عصام جاسم محمد221921019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينكرار كريم محمد كاطع221921019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0ادبيذكرذي قارثانوية الصادقون للبنينسجاد قاسم جبير خصاف221921059017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0ادبيذكرذي قاراالعدادية الشرقية للبنينغانم عبد هللا حاجم عبد الحسين221921007021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينسجاد محمد عبد الرضا جابر221921004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينمحمد صالح حسين صدام221921050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد محمد خضر عباس221921010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتدعاء جميل حسين سلمان221922136008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0ادبيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنيناحمد عباس عبد الكاظم صالح221921300007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتنور مجيد جاسم علوان221922106066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينحسين نصيف عيسى برهوص221921018012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينسجاد اسماعيل جبار غافل221921005029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0ادبيذكرذي قاراعدادية مهد االنبياء للبنينناصر سرحان ماضي عكال221921068024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمهيمن وحيد قاسم علي241941203299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0احيائيانثىذي قاراعدادية السوق للبناتشكران احمد جاسم محمد221942209112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشموخ للبناتزينب بومدين محسن عودة221942134053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0احيائيانثىذي قارثانوية الجواهري االهلية للبناتنور الهدى عامر حسن جابر221942128095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0تطبيقيانثىذي قارثانوية ابن حيان االهلية للبناتديار لطيف ويطان جويد221952410005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتهاجر كاظم عزيز محسن221952146024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتشفاء خير هللا جاسم محمد221942113177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0احيائيانثىذي قاراعدادية النور للبناتفاطمه علي عكموش ناصر221942156138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0احيائيانثىذي قارثانوية الشمس األهلية للبناتشكران زهير كشيش عجالن221942176010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنيناحمد هاشم سالم خلف221921005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناتيقين جواد كاظم صكبان221922110028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتهبه ماجد حميد بدع221942323339

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ادبيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينمرتضى عالء محمد عبود221921300104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية السوق للبناتعلياء حسين عبد عالوي221952209041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتنور حيدر جبار حرابه221942125265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتامنه سالم كريم سليمان221952427007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتعذاري حامد طعيمه معله221952323095
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينعباس حسن أسمير شيحان221921005037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0ادبيذكرالمثنىثانوية الفراتين المختلطةراشد حسين خشم عوض291921112008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الناصرية للبنينمنصور سعود مانع حوشان221951001046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزهراء معن علوان زغير221952323061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتفاطمة حامد سلمان شناوة161952202033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينعدنان خير هللا غالب شمس221941302032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينمحمد عباس اسماعيل عيسى221941306254

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0احيائيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتنرجس جاسم زغير عواد221942146052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينمصطفى حاكم عودة واجد221941036284

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينسجاد صالح ذياب محمد221841002098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0ادبيذكرذي قارثانوية الجاحظ المختلطةمرتضى رياض مسير جويد221921238036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتجنائن حيدر عبد الحسين فرج221942153078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0احيائيانثىذي قاراعدادية البطحاء للبناتنور الهدى نزار وحيد حاجم221942160047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية السالم للبنيناحمد عبد الحسين جبر ثامر221951013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0احيائيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتايات كامل هاشم عبد هللا221942204020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينباسم علي محمد احمد221951010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0احيائيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتالتفات جليل ضبيع كاظم221942417007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتفاطمه هشام شنين مطشر221942103155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينمصطفى هادي يوسف جوده221951011092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتهبة عواد نعيثل صجم221942113295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0احيائيذكرذي قاراعدادية ابي تراب للبنيناحمد عبد الحميد كامل كاظم221841081004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتحوراء ابراهيم سداوي صوين221942323074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتبراء محمد علي خليل ابراهيم221942125042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0احيائيانثىذي قارثانوية الشمم للبناتاسراء علي رداد روضان221942198001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0احيائيانثىذي قارثانوية البطائح للبناتفاطمه صادق فهد ماهود221942197014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينطيف باسم جبير صالح221951009017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتفاطمه عالوي ذياب ياسين221942321127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحسن احسان صافي مختار221941310031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتاديان عبد الرضا حسن حسين221952190003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0ادبيذكرذي قاراعدادية المختار للبنينسجاد محمد جاسم غزال221921047069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينرسول داخل شطب دخيل221821086027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينعلي صاحب ناصر حسين221951020033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0تطبيقيانثىذي قارثانوية المعارج األهلية للبناتندى حسين وحيد طريف221952175032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الناصرية للبنينعلي حسين تركي ابنيان221951001027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينحسين عبد هللا جبار خضير221921004010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتهبه حسن عبد القاسم طاهر221942153344

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0ادبيذكرذي قارثانوية الصادقون للبنينحيدر رحمن حميد عبد221921059013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينفيصل عادل فيصل سالم221941036205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزينب عدنان عبد االمير مرداس221942323177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0ادبيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتنبأ حسن عبد السيد عبد الخضر221922155034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0احيائيانثىذي قارثانوية فدوى طوقان للبناتبنين عباس ساهي عبد هللا221942131003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0احيائيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتعذراء فرج علي حمود221942146042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0احيائيانثىذي قارثانوية الطيبات اللبناترسل حامد شاكر علي221942189018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0احيائيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينكرار حيدر علي لطيف221941004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتايات حسين حسب جبر221942323029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0احيائيانثىذي قاراعدادية الفرات للبناتزينب عبد العالي عبد الحسن عباس221942101040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينحيدر علي مريح مطير221921005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار503.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتفرح حسين فياض جوده221942323267

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار503.0ادبيانثىذي قارثانوية زنوبيا للبناتغفران فالح صبري كاطع221922108025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار506.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينجعفر شمخي مطر موشي221941036039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار510.0احيائيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينغزوان احمد ياسر حضين221941077111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار517.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتفاطمه مايد يوسف ظاهر221942150050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0تطبيقيذكرذي قارالخارجيونعالء محمد عوده حمدان221951400025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمرتضى عباس شاكر كحيوش161951363211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتشهد صباح حمود حسن291952057059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار504.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية العقبة للبناتايات جاسب نجم عبد هللا221952111008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0احيائيانثىذي قارثانوية االيمان المختلطةرحاب فاضل غالي صالح221942214005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0احيائيذكرالنجفثانوية الذكوات االهلية للبنينحسن هادي جابر جاسم251941045028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينزينب عبد المحسن غضيب شاطي221942309015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0احيائيانثىذي قاراعدادية النور للبناتحوراء تعداد خضير عباس221942156033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0احيائيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينحسين احمد نعمه جمعه251941001067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينعلي عطاي كامل ثويني291941100082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0احيائيانثىذي قاراعدادية الزهراء للبناتنور سالم حسين علي221942164082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينسجاد كاظم كاصد خزعل221951302035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0احيائيذكرذي قاراعدادية االصالح للبنينمصطفى سامي هاشم راضي221941015040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسين فتنان مسير وضح291941153100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0احيائيانثىذي قارثانوية االبتهال للبناتزينب عدنان كاظم محمد221942166025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0احيائيذكربابلثانوية النهروان المختلطةغيث عودة ساجت كعيد231941181053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0احيائيانثىذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةنبا طالب لفته جابر221942311054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0احيائيانثىذي قارثانوية النهضة للبناتضحى راجي عبد الرضا مهوس221942147049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0احيائيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينعباس حسين عبد شمخي221941019078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0احيائيذكرذي قارثانوية المعارج األهلية للبنينمنتظر قحطان عويد فضيل221941076140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزهراء فزع كميز ضهد221942323152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0احيائيذكرذي قاراعدادية النهضة للبنينماجد حميد عبد حسين221941049031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينمؤمل نوفل حسن فؤاد221941356084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0احيائيذكرذي قاراعدادية السالم للبنينسلمان شبيب شافي علي221941013071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0احيائيذكرذي قارثانوية الدر االهلية للبنينكاظم ناصر غالب حسن221941099045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0احيائيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينحسين موازي شباط حسين221941067032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0احيائيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينمحمد داخل رحيمه ثامر221941314037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0احيائيذكرذي قاراعدادية ابي تراب للبنينمصطفى حسن شريف عجاج221941081071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتهديل عجيل خياط تالي221942135207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتمريم شاكر يساس اكيوش221942141217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن حيان االهلية للبناتدعاء عبد الكاظم طمعه نزال221942410022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتاراء عماد ناصر عبود221942323009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0احيائيانثىذي قارثانوية المدينة المنورة للبناتفاطمه حسين عباس عبد الواحد221942202020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتبنين خالد عصواد ناجي221942143051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنيناسراء عادل فيصل سلمان221942309002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0احيائيانثىذي قارثانوية المستقبل األهلية للبناتنبأ حسين عايد رداد221942139170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوركاء للبناتزينب عبد جبح كاطع221942157056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتانفال طالب عبد الجليل مالح221942393014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينعلي عباس موسى بدير221951046043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتفاطمه محمد جليل دلي221942321131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576.0احيائيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتزينب عدنان رزاق علي221942105073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتزينب علي فرحان جباره221942321086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف للبنينمصطفى طارق شياع جبر221941022084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتنور طالب عبد هللا حسين221942143298

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار609.0احيائيانثىذي قاراعدادية العقبة للبناتديار فالح جاسم سماري221942111016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصناديد المختلطةسجاد غافل جابر جاسم161921310019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0ادبيذكرذي قارثانوية االصالح المسائية للبنينأكرم عبد الحسين رشاك طعيس221921318001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0ادبيذكرذي قاراعدادية الجواد للبنينحسين خليل سلمان عباس221921062006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ادبيذكرالبصرةثانوية الحزام االخضر للبنينمهند جاسم محمد جمعه161921048025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينحسين زيد جليل محي221921005016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ادبيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي حسين علوان شديد221921010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيذكرديالىثانوية العمرانية المختلطةمقداد عباس علي جواد211921230022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينكرار كريم مطرود خضير291821017238
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيذكرذي قارثانوية اهوار الجنوب للبنينجاسم فكنه حاتم ياسين221921073002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيذكرالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةمحمود ناظم محسن خلف291921106030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيذكرميساناعدادية االرشاد للبنينمقتدى محمد حمود علي281921101049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةهادي صدام موازي هداد291921110063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيذكرذي قارثانوية تل الزعتر المختلطةجعفر حسين رحيم زاجي221921227005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتنورس عبد الرحمن زغير ضايف221922104065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينكاظم خضير عوفي عبد291921010103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمحمد صادق علي عبد الرضا حسين251921122162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ادبيذكرميساناعدادية االرشاد للبنينكرار طاهر راضي ضميد281921101033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعلي حميد كشيش وهيب221921069011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتزهراء كاظم خضر حسين221922149029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس كاظم عبد خاشي251921008127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0ادبيانثىذي قارالخارجياتفاطمه سعد نعمه جواد221922401039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمحمد كريم زغير عصفور291921017219

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0ادبيانثىذي قارثانوية المدينة المنورة للبناتنور ناصر فليح حسين221922202014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينوليد عباس دحر زوين291921014214

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنينعلي حسن عبد االمير ماهر231921031053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ادبيانثىذي قاراعدادية عشتار للبناتمريم مساعد محسن شمخي221922158035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناتبشرى حسن مجيد رشيد221922110003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ادبيذكرالمثنىثانوية ذو الفقار للبنينمشعل سعود عبد الكاظم حسين291921011036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينيوسف علي زاير ذخير291921009161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ادبيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتامنه اياد مطر محمد221922102003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينعالء احمد علي مطرود291921001109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتحوراء صبار مشرف جلود221922149016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناترنا موفق مطر مكي221922110010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمنتظر هادي داخل حسان291921153233

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ادبيذكرالمثنىثانوية ذو الفقار للبنينفيصل هالل غالي مطير291921011023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ادبيذكرالمثنىثانوية التآخي للبنينعالء داخل مجهول رسن291921018026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ادبيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينمقتدى رياض طالب عبد هللا221921256025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ادبيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي سامي جعفر صالح221921010022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ادبيانثىديالىثانوية العمرانية المختلطةشيماء عامر عبد كاظم211922230008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ادبيذكرذي قارثانوية تل الزعتر المختلطةسجاد حسن هادي عبد221921227007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0ادبيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينضياء كاظم هويدي صكبان241921208016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينجعفر حامد نعيم جبار291921010024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ادبيذكرميساناعدادية االرشاد للبنينعلي عباس علي حداد281921101030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناترحاب ستار نعيم شويخ141922109021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ادبيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتافراح بشار عبد علي محمد291922079008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ادبيانثىذي قاراعدادية النور للبناتفاطمه حيدر احمد حسين221922156037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ادبيانثىالمثنىثانوية عاتكة للبناتساره علي عطيه فياض291922063027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتسجى هدام فرحان غانم221922116024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتماجده محسن علي عوفي221922193040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ادبيذكرالبصرةثانوية النصر المختلطةحسن شريف خريبط صالح161921305011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ادبيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينمحمد يحيى زكي حسين161921027038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الثقلين للبنينشادي عدنان عوده فليح241921030039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ادبيذكرذي قارثانوية اهوار الجنوب للبنينعلي باسم عجيل لفته221921073014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينرعد سعود غازي متعب291821010054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0ادبيذكرالمثنىثانوية ذو الفقار للبنينمسلم طعيمة هالمة عطية291921011035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ذو النورين للبنينسجاد تحسين جميل علي161921041016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ادبيانثىذي قارثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتسبأ سالم حاشوش باهض221922422019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينمصطفى محمد كشيش راشد221921010037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ادبيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتطيبه نعمان جيجان رواش221922427031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةهيثم رعد ردام ناجي291921153249

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينامير رائد عبد هللا راجي251921012031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرالمثنىثانوية التآخي للبنينمهدي وناس سالب محسن291921018045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينمثنى رشك جودة جبر161921004053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0ادبيانثىالبصرةثانوية البرهان االهلية للبناتحوراء سالم راضي نجم161922278005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0ادبيذكرالبصرةثانوية الموانئ للبنينعقيل محمد عبد الكريم بريسم161921059007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينعلي محمد عطية عبد291921001131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ادبيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتضحى رزاق محسن حطيحط221922190020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ادبيانثىذي قارثانوية البتول للبناتشروق فرج هادي عنود221922388017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ادبيذكرالمثنىثانوية السلمان المختلطةمقتدى عبد الحسين شنان كيطان291921101018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتهبة فالح عطية خضير221922136032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتايات وليد حمد نفاوه221922104009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ادبيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتفاطمه كريم خضر عواد221922115049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ادبيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينحسين علي حسين فرهود221921256009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ادبيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتبنين آمين طاهر بالسم291922079022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتساره علي عمران مكطوف221922104046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0ادبيذكرالنجفثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينكاظم شاكر مالح عبد هللا251921160041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0ادبيانثىذي قارثانوية الجاحظ المختلطةمريم محمد صيوان رضا221922238005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينحسين قحطان عدنان مجيد161921049023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0ادبيانثىذي قارثانوية الخمائل للبناتايمان جبار ضعيف مارد221922196001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0ادبيانثىالمثنىثانوية الحطيم للبناترنا صدام نوري عوده291922087004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعالء عباس سلمان نعيم161921030065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتهاجر رزاق عكلة جبر221922136031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينسلمان نور جاسم رهيف291821017138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار457.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةمحمد كامل مرسال رجة291921109104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االنتصار للبناتحنين خماس كاظم خماس131922091025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0ادبيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتفاطمه عباس عبد الزهره كاظم221922102027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0ادبيانثىذي قاراعدادية ام البنين للبناتزهراء رعد حسن عزيز221922152015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0ادبيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتآيات عباس فاضل كاظم221922102002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينناجي هادي جواد ناجي291921023042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفيحاء للبناتبنين سالم حامد عطشان221922109002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينعلي جودة عباس ماجد291921023023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0ادبيذكرالبصرةثانوية االمين الصادق االهلية للبنينعبد هللا حيدر عطيوي كشيش161921131003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتايمان عبد الرزاق حنون عاكول221922106011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمسلم حميد علي شمران251821122160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتزهراء أياد زايد حسين221922106024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0ادبيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتحوراء فالح جريو جخيور221922102012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتنورا نعيم حسن محمد221922149048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينعباس علي فرحان صويلح221921069009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتكوثر جار هللا جابر لفته221822106056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0ادبيانثىذي قاراعدادية عشتار للبناتزينب محمد عباس جاسم221922158027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار505.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينطارق قاسم جاخي غانم291921023018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0ادبيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينمصطفى علي خير هللا ياسر221921256023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتانتظار اياد فيصل كاظم221922106007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتزينب محمد عارف محسن221942153191

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0احيائيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينمنتظر عطا هللا رحيمه حسين221941098165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار586.0احيائيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتتقى عبد الزهره عبد صياح221942105025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار598.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينمصطفى طارق محسن نعيمة221941063026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608.0احيائيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينامير لؤي بشير علي221941067010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار617.0احيائيانثىذي قاراعدادية العقبة للبناتخديجه رزاق تالي محمد221942111013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتاثمار عباس عزيز عبد الرضا221922116001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار422.0ادبيانثىذي قارثانوية حجر بن عدي المختلطةبنين رحمن علي هاشم221922231001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار422.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتهنادي محمد حاجم ناصر221922106069

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0ادبيانثىذي قاراعدادية البطحاء للبناتهيلين بهاء عبد االمير صادق221922160083
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتنور محمد هاشم امريد221922172033

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار428.0ادبيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتبتول علي عيد مثني221922170010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0ادبيانثىذي قارالخارجياتطيبه ماجد محمد خلف221922401034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار430.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناتعهد انور فاهم كسار291922075036

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار430.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتزهراء ياسر عباس لفته221922193024

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار433.0ادبيانثىذي قاراعدادية النور للبناتنور الهدى سلمان غميس مري221922156042

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار436.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتازل رجيب حسن عليوي221922193004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار437.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتنجالء طالب مطشر كريم221822193037

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار442.0ادبيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتزهراء اسعد ارزيج حسين221922417008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار443.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشطرة للبناتايات ياسين عبد علي ابراهيم221922161002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشطرة للبناتزينب عبد هللا هاشم لفته221922161014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناتزينب رضا ناصر حسين221852138033

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الزهراء للبناتزينب هويرف مريح سالم221952164020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار457.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتهند محسن علي شمخي221952417015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار457.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتأمنه مردان مزهر علوان161952243006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار459.0تطبيقيانثىذي قارثانوية المدينة المنورة للبناتزهراء عبد الحسين طاهر عباس221952202002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار459.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتفاطمه غازي فيصل عبود221952323106

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الفاضالت للبناتصبا عارف جبر عويد221952165020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتفاطمه احمد عبد الرضا غافل221952146018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0ادبيانثىذي قارثانوية زنوبيا للبناتمنتهى قاسم جعفر مطرود221922108027

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0احيائيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتانفال حسن عبد علي محمد251942055012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0احيائيانثىذي قارثانوية الظافرون المختلطةرويده علي عبد هللا منشد221942265004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0احيائيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتزينب شاكر محمد صحن221942168024

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0احيائيانثىذي قاراعدادية الفيحاء للبناتزينب علي حامد كاظم221942109047

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتحنين محمد رشيد داود221942143073

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتسحر علي قادر راضي221942323208

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتزينب حميد عزيز ابشار221942321182

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0احيائيانثىذي قارثانوية النهضة للبناترقيه عبد الحسين عيدان عبد علي221942147026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0احيائيانثىذي قارثانوية الهدى االهلية للبناتايه رياض كاظم خلف221942118006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتطيف حسين عويد عبيد221942143218

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0احيائيانثىذي قارثانوية الرحمن االهلية للبناتحوراء كريم ساهي نشو221942203020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار473.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتامنة مرتضى احمد عبيد221952146003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0احيائيانثىذي قارثانوية الجهاد للبناتنور الهدى نعيم ماهر علوان221942121025

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار476.0ادبيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناتمريم قاسم حسن عواد221922138020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0احيائيانثىذي قارثانوية خديجة الكبرى للبناتضحى احمد خلف هاشم221942117026
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0احيائيانثىذي قارثانوية االبتهال للبناتاديان رحمن شريف بجاي221942166005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0تطبيقيانثىذي قارثانوية بابل المختلطةحوراء جبار عطشان عبد علي221952259003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0احيائيانثىذي قارثانوية بابل المختلطةرباب عطيه داخل جابر221942259010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0احيائيانثىذي قارثانوية الرحمن االهلية للبناتزينب راجي مكطوف ثجيل221942203053

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار482.0احيائيانثىذي قاراعدادية النور للبناتهدى هاشم حسون جوده221942156165

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار484.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتنور الهدى شاكر مجيد كريم221942153318

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار497.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتزينب عبد الحسين سكران سلطان221942103105

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار500.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتايه عادل عائد مجدي221942323040

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار507.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتفاطمه مشرف نعمه فرج221942143324

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار537.0احيائيانثىذي قارثانوية تبارك اللبناتسجى خلف رحيم جار هللا221942184013

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0احيائيانثىذي قارثانوية الخورنق االهلية للبناتمنار حيدر محسن بندر221942412064

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0احيائيانثىذي قارثانوية الخورنق االهلية للبناتانمار فاضل عطيه حسين221942412009

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار458.0احيائيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناتبنين هبوب رزاق عجاج221942138012

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار466.0احيائيانثىذي قارثانوية االبتهال للبناترجاء خلف تعبان جبير221942166016

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0تطبيقيانثىذي قارثانوية جرف النصر االهلية للبناتنبأ علي خليل تايه221952210007

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفرات للبناتزينب علي ناصر زبون221922101028

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينمنتظر احمد منشد راضي221921004038

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيانثىذي قارثانوية االستبرق للبناتصابرين نعيم بردان شبيب221922392006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتجنة جواد هاشم جواد221922149012

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ادبيذكرذي قارثانوية تل الزعتر المختلطةضياء جابر عفريت رباع221921227011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ادبيذكرالمثنىثانوية الفراتين المختلطةمالك باسم طاهر بالسم291921112018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار425.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناتالهام فيصل ثجيل ورد221922110001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار425.0ادبيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينكرار جليل هاشم لفته221921256018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتزينب عباس فاضل حميد291922064028

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينعلي ريسان مناحي شويش221921041040

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبيذكرالمثنىثانوية الفراتين المختلطةاسعد حسن منهي كاطع291921112002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار428.0ادبيانثىذي قارثانوية النبوغ للبناتسجى عظيم مويح هديب221922114002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينمحمد عبد هللا رزاق عويد291921023035

كلية اآلداب/جامعة ذي قار430.0ادبيذكرذي قارثانوية الشيباني األهلية للبنيناحمد جاسم علي جاسم221921025001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار431.0ادبيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتخلود محمد صدام داغر221922170025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار445.0ادبيانثىذي قاراعدادية ام المؤمنين للبناتنشميه حسين عبيد وهيب221922107025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار462.0احيائيذكرالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحسين هادي حسين دحام241941076020

كلية اآلداب/جامعة ذي قار462.0احيائيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتغفران كاظم سالم جابر221942136053

كلية اآلداب/جامعة ذي قار463.0احيائيانثىذي قارثانوية نسيبة االنصارية للبناتضحى جبار عباس كريدي221942199038

كلية اآلداب/جامعة ذي قار463.0احيائيذكرالبصرةثانوية انوار الحجة للبنينحسين محمد جاسم محمد161941026005
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار466.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشعائر االهلية للبنينزين العابدين محمد ناصر حسين161951346003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار469.0تطبيقيانثىذي قارثانوية زنوبيا للبناتزينب حسن عبد هللا جعاز221952108012

كلية اآلداب/جامعة ذي قار474.0احيائيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينمصطفى عوده هادي عوده161941075299

كلية اآلداب/جامعة ذي قار484.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الحر الرياحي المختلطةايوب داود علوان حسين161951308002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار492.0احيائيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتشروق رحمن خلف حمود221942168028

كلية اآلداب/جامعة ذي قار506.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبنينحسن محمد ناصر خلف161951076010

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار444.0احيائيانثىذي قارثانوية النهضة للبناتمها عبد الزهره علوان حسين221842147032

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار445.0احيائيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينمحمد صادق عبد الحسين مطلك221941058076

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار446.0احيائيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينمحمد ماجد جوااد كاظم221941040142

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار448.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتريام محمد عواد جحيل221942323116

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار450.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن حيان االهلية للبناتميالد عبد الهادي عبد لفته221942410068

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار454.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتغدير اسعد نعمه حسن221942103134

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار454.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتطيبه صالح وادي خرنوب221942153228

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار420.0ادبيانثىذي قاراعدادية النور للبناتانفال كاظم فرهود جلود221922156005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار421.0ادبيانثىذي قارثانوية الخمائل للبناتفاطمة سامي قاسم فرحان221922196019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار422.0ادبيذكرذي قارثانوية الرويمي المختلطةستار عوده حايف هادي221921243002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار422.0ادبيذكرذي قارثانوية الجاحظ المختلطةذو الفقار محمد نتيش حسن221921238014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار423.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحمد لطيف عايد حمد221921069002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار423.0ادبيانثىذي قاراعدادية ام البنين للبناتزهراء عبد الحسن عجيل غانم221922152017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار423.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينكرار جاسم لفته عبدالحسين221921039043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار424.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينصادق عبد الحسين فهد مرهون221921366025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار424.0ادبيذكرذي قارثانوية الجاحظ المختلطةاسعد عذاب رخيص عبود221921238006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0ادبيانثىذي قارثانوية النبوغ للبناتزهراء عبد عباس مروح221922114001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0ادبيذكرذي قارثانوية الجاحظ المختلطةمحمد عماد زوير عبود221921238034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0ادبيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنور عبد الكريم حمود ثامر221922323053

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0ادبيانثىذي قارثانوية العاديات األهلية للبناتسرى سلمان هاشم سلمان221922177012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينمنتظر سمير جبار مبيدر291921016075

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار426.0ادبيذكرذي قارثانوية البحتري المختلطةفاضل كريم علوان لطيف221921222020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار426.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينحيدر رزاق مهوس كردي221921366017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0ادبيذكرذي قارثانوية اهوار الجنوب للبنينحسين عبد هللا محمد وادي221921073005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينيوسف سالم بهلول عواد291921014219

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتفاطمه ناظم عكموش رعيد221922106057

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0ادبيانثىالمثنىثانوية الشريعة للبناتبنين مجبل سلمان طاين291922089004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينبشار عداي عطشان جوده271921020009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0ادبيانثىذي قاراعدادية الهبة للبناتصعاب سهام ياسر خافور221922120021
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينبهاء الدين هادي عبد الرضا جايد221921086019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار431.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينجاسم رويش خريجان راشد291921014030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار431.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينقيصر صادق عبد الحسن اغزيل221921086073

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار437.0ادبيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتبتول حسين ياسر زوير221922170009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار447.0ادبيذكرذي قارالمختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين كرار مالك ريسان عبد الرضا221921279017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار460.0احيائيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتدعاء غازي فيصل رزاق221942106011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار465.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتايات محمد عبد العباس موسى221942143035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار470.0تطبيقيانثىذي قارثانوية العرفان المختلطةاماني جعفر فاضل منصور221952253002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471.0احيائيانثىذي قارثانوية النهضة للبناتاهتداء اسماعيل عبد الرضا نصار221942147011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار476.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتزينب وسام رسن علي221942321090

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار478.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناتساره عباس عبد الرضا جبوري221942110035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار487.0احيائيانثىذي قارثانوية التضامن المختلطةفاطمه هادي هاني ياسر221942016009

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينعلي شاكر عاشور نايف241921017060

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0ادبيذكرذي قارثانوية الجوادين للبنينعبد العليم ارحيم مشاوش وهب221921012011

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينعباس هادي جهاد حمزه271921025024

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0ادبيذكرذي قاراعدادية الجواد للبنينمنتظر مهدي حسن عكموش221921062038

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتايات علي حسين عبد الحسن291922060017

كلية األعالم/جامعة ذي قار425.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينسيف سعد هادي علي271921031086

كلية األعالم/جامعة ذي قار426.0ادبيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينزيد فوزي محمد حمزه271821037024

كلية األعالم/جامعة ذي قار426.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتزهراء نعيم جازع سلمان291922054061

كلية األعالم/جامعة ذي قار426.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينكرار مكي هادي ضايف221921020034

كلية األعالم/جامعة ذي قار430.0ادبيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتغدير عبد الرسول ناصر عذاب261922097029

كلية األعالم/جامعة ذي قار430.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمصطفى علي عبد غازي291921017231

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلي امجد شهاب خضير221941306161

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0احيائيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتنور الهدى هادي كاظم كريم221942155111

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0احيائيذكربابلثانوية شهداء الشوملي المختلطةامير احمد سلمان جاسم231941219004

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0احيائيانثىميسانثانوية االصالة للبناتيمامه حيدر سالم حبيب281942051118

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0احيائيانثىذي قاراعدادية أور للبناتزهراء عبد النبي حاجم سعيد221942154045

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتفاطمة حسن علي كاظم291942051247

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0احيائيانثىذي قاراعدادية ابي الخصيب المختلطةزهراء بشير عبد الغني عبد221942212004

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0احيائيانثىالبصرةثانوية القدوة للبنينفاطمة عبد الزهرة طالب راضي161942314013

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتشهد عزت عبد الستار ناصر221952125023

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0احيائيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينمجتبى سعد رفعت حسين251941200145

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0ادبيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتبشرى جعفر هادي محمد221922143004

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحسنين جبريل نعيس سلمان261941209041
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كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتفاطمه محمد مجيد جبار221952427061

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتدالل عباس عبد االمير خلف221952146009

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0احيائيانثىذي قارثانوية السبطين االهلية للبناتايات حسين بجاي راهي221942394016

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينامير علي عبد الباقي حسن231941252016

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينحسين محمد كاظم عبد معين231941252046

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0احيائيذكربابلثانوية المنار االهلية للبنينرضا عباس علي جاسم231941071033

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0احيائيذكركربالءثانوية العباس للبنينحسين صادق تكليف سعيد271941043003

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية قلعة سكر للبناتصفاء امير طاهر عبد الحسين221852171031

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0احيائيانثىذي قارثانوية الجواهري االهلية للبناتتبارك محمد ناجي صاحب221942128016

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوركاء للبناتسكينه حمود جابر هالل221942157069

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينحسام علوان موازي بدر221951309007

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنورس جمال عبد الحسين هليل221942323333

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف للبنينعلي نجم عبد الكريم يونس221951022065

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0احيائيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينسيف محمد كاظم صيوان221941005021

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0احيائيذكرنينوىثانوية ربيعة المسائية للبنينايمن زياد علي ابراهيم171941359009

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0احيائيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتزهراء محمد شناوي عبد الصاحب291942160033

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينسجاد رفيق شهيد محسن261951048014

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناتاسيل رسول وحيد جبر221942110003

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0احيائيانثىذي قاراعدادية عشتار للبناتزينب عبد الحسين معين ناضج221942158047

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتايات هالل مكطوف فياض221942135022

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتبنين فاضل مرهج شنين221952116007

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينجاسم محمد كعيم خنياب261941022017

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الشنافية المسائية للبنينعباس محمد عبد الحسين جابر241941205004

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتفاطمه علي جاسم عبد الحسين261942250186

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمصطفى عبد الرحيم محيبس مطلك281941151237

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينحيدر رحيم عزيز عبد251941151048

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعلي كريم عبد حبيب261941209157

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينمعتز ناصر حسين محمد201941048213

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الكرامة للبناتهدى قاسم رشك حسوني221852151024

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0احيائيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقراخالص حسين مزيد عناد161942264002

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينفاضل كامل شهد راضي241941015104

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينحيدر عالء سالم شنان231951257050

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتزهراء عماد جاسم محمد221942103095

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتبيداء حسن حنان جابر221952190011

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينالكرار علي صياح علي221941306031
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كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشيماء للبناتزهراء صالح حسين صدام221942110022

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينعلي شالكه دخيل نهر291921021054

كلية األعالم/جامعة ذي قار454.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتآيات طامي وهاب محمد271942068004

كلية األعالم/جامعة ذي قار455.0احيائيذكرالنجفثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي نوري خضير عباس251941034024

كلية األعالم/جامعة ذي قار455.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتزينب معتز علي عبد الرسول161952202022

كلية األعالم/جامعة ذي قار458.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتميثاق صحن عياده علي271952160135

كلية األعالم/جامعة ذي قار460.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينعلي ضياء شالكه هاشم221951003041

كلية األعالم/جامعة ذي قار460.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنيناحمد جميل محمد مبارك221941310004

كلية األعالم/جامعة ذي قار474.0احيائيانثىالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبناتام البنين علي خليف عودة161942146005

كلية األعالم/جامعة ذي قار513.0احيائيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتزهراء عادل راجي عبد الحسين291942160031

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحمد سمكو مصطفى حميد171941011029

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينسجاد خالد جاسم خلف141941009029

كلية الصيدلة/جامعة كركوك682.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةشنكا فالح عبد هللا غريب201942382040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد حسن احمد خلف201951259250

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0تطبيقيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينجعفر موسى صالح ابراهيم201951020016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك548.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينسفيان محمد يونس فرج171951018047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةنشات جودت فاتح حكمت201951259349

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينمصعب جرجيس صاحب فهد211951033046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلعبد الملك حسن حسين علي201951002019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك592.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةيوسف شرف جبار حمد201951377124

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك492.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الزاوية للبنينحسين حميد محمد حسين171951039019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك493.0تطبيقيذكراربيلثانوية قوش تبه للبنينعدي صدام شنشل رشيد311951029004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك494.0تطبيقيانثىكركوكثانوية سروة للبناتمالك سالم فاضل عباس201952152008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك496.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتنبأ علي ابراهيم عبد201952138053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك497.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحمد برهان غالب عباس201951312008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك502.0تطبيقيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنيناحمد مازن فاضل خضير201951001011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك503.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينزياد طارق محي الدين شاكر201951007009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك504.0تطبيقيانثىكركوكثانوية عشتار للبناتنينا اويا شينو يلدا201952142009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةهانو عادل عبد هللا صالح201951377116

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينعبد الكريم ثروت عثمان عبد الكريم201951004028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الصدر للبنينحسام محمد حسين عبد هللا201951006012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد زهير ناجي علي201941259276

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0احيائيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتنوره علي جاسم محمد201942109094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةسيوان حسن اسماعيل حسين201941377041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينغيث علي عبد الحسن علوف281951151504
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0تطبيقيذكرالنجفثانوية المرتضى االهلية للبنينمنتظر حقي اسماعيل ابراهيم251951209033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينسجاد يحيى حيدر فرج161951094057

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0تطبيقيذكرميساناعدادية المجر الكبير للبنينعلي قاسم رحيم وادي281951008064

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعمر عباس قادر محمد201951302031

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةروزان بارزان عمر احمد201952282030

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةنيجرفان حسين عبد القادر عباس201951311049

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات مريم ستار اسماعيل رضا201952175022

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات حياة زين العابدين سليمان صالح201952395018

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد علي عبد الرحمن محمد201951259291

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0تطبيقيانثىكركوكثانوية االسكندرونة المختلطةشاهناز جبار حسين عالوي201952200003

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0تطبيقيذكركركوكثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينسامي عدنان علي طاهر201951088004

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0تطبيقيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات بيالن حكمت عبد القادر شكر201952334026

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتسفانه لؤي صبري محمود201952106014

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0تطبيقيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينمحمد اردم شوكت حسن201951390015

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0تطبيقيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتاالء حسين علي روبيتان201952135008

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةامير سلمان داود شهاب201951259051

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0تطبيقيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينمصطفى طلعت رشيد وهاب201951030074

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتصابرين عماد صادق باقر181952203004

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين سربست فؤاد رفيق نصر الدين201951303041

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةايمان بدر خان علي عبيد201952349005

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين فرياد جواد محمود حمه صالح201951303059

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احمد فهاد محمد بيات احمد201951303010

كلية العلوم/جامعة كركوك584.9احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتهدى محمد عبدالوهاب محمدعلي201942180124

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0احيائيانثىكركوكثانوية همسة للبناتجوانة سرجل شامل درويش201942157007

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0احيائيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينمسعود ميرزا صابر جبار201941045020

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0احيائيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينعبد هللا احمد شهاب احمد171941021043

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد اسوس نوري محمد201941303132

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين احمد شاكر احمد محمد201941299009

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0احيائيانثىكركوكثانوية الصفوة للبناتعائشة عبدالغفار عبدالرحمن عبد الجبار201942125022

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علي صالح هادي باراني201941303112

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0احيائيانثىكركوكثانوية حطين للبناتسميه سيروان نجم وهاب201942133033

كلية العلوم/جامعة كركوك640.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات زينب محمد مصطفى سمين201942395056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0تطبيقيذكركركوكثانوية حمورابي االهلية للبنينعمر زكي صالح الدين بكر201951047004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعبد هللا سعيد كريم مال محمد201951259156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكه ردون هيوا يحيى احمد201952349027
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين محمد نادر رمضان محمد201951304098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الفراتين االهلية للبنيناحمد علي فندي صالح171951227002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنيناوس موسى مجيد حسين311951072020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك474.0تطبيقيذكركركوكثانوية عدن للبنيناسامه خالد محي الدين عبد القادر201951084005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0تطبيقيانثىكركوكثانوية ام البنين للبناتزينب علي عبد اللطيف ذنون201952154008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك478.0تطبيقيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات سارا عبد الكريم عمر صالح201952334046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك478.0تطبيقيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنيناسعد ياسين شحاذه جمعه201951011009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينمصطفى احمد حبيب نوري201951004054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك481.0تطبيقيانثىاربيلثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتسال سعيد موسى علوان311952030005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك482.0تطبيقيذكركركوكثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةعبد هللا علي عبد هللا احمد201951252010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك493.0تطبيقيانثىكركوكثانوية شفق للبناتمريم صباح خير هللا زين العابدين201952145012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةمريم عبد هللا صالح محمود201942282182

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية الرافدين للبنات مريم ساالر جالل علي201942174017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0احيائيذكراربيلالنصر النموذجية للبنينعمر عدي عبد الرؤوف عبد المجيد311941024098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0احيائيانثىكركوكاعدادية خديجة الكبرى للبناتنور فرات طه نوري201942144062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0احيائيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينهردي سيروان نوري محمد علي201941022151

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةقحطان نجاة رفيق حسين201941259240

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةامينه عبد الخالق عبد الواحد حسين201942344024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين علي كمال احمد علي201941304097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنيناحمد صالح سعود عبد العزيز111941018010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0احيائيذكرصالح الدينثانوية صدى العراق للبنينابراهيم نايف ابراهيم دلف181941035002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينعلي نجدت رشيد قادر201941390061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك515.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةنوزين صباح حيدر حميد201952340068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك516.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات سارا بكر كريم علي201942334126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات بيري نظام فاتح احمد201942331046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0احيائيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناترقيه عبد الخالق زاهر عبد الخالق201942102024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية ئولكر للبنات اسن ريكان فرحان حسين201942394001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0احيائيانثىاربيلثانوية النصر النموذجية للبناتريم غالب يحيى مهدي311942047088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك523.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات أية طارق عثمان قادر201942395005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك537.0احيائيانثىكركوكتركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات رويده نجاة عمر احمد201942175009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك537.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينعبد الجمال عبد الناصر صابر احمد201941001107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلمحمد نور الدين اكبر محمد201941002043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةهدى نبيل قاسم حسن201942282234

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتفرح عباس رمضان عبدهللا201942180083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك554.0احيائيانثىكركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة اسماء لطيف عبد القادر نجم الدين201942365003
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك567.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةداليا نجدت كمال محمد201942344065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك572.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةدينا هشام احمد رشيد201942282086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك572.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينعلي ليث شكور جمعة201941001173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك572.0احيائيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعبد الرحمن احمد ظاهر عبد الرحمن201941309026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك578.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةشنكه عماد ناصح احمد201942282139

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةالفان وريا حميد محمد201922332039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0ادبيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتبراء نزار جمعه رشيد201922149011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0ادبيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينيوسف طارق احمد جمعه201921011060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعز الدين شحاذ علي احمد201921259176

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنيننعمه عبد العظيم نعمه زيدان201921022100

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0ادبيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينعلي محمد شكر حسين201921261085

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمصطفى حميد رشيد سعيد201921306076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0ادبيذكركركوكثانوية شرق دجلة للبنينباسم علي رجب خضر201921037007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةيونس شحاذة حميد ديج201921201053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةيونس طاهر طالب صالح201921311141

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0ادبيذكركركوكاعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينامجد عبد الرزاق قادر حمادي201921067005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية سازان نجم الدين عبد هللا محمد201922341028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0ادبيانثىكركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينمروه صالح عزبه ثلج201922251004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةنور دلشاد غريب عارف201922344035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467.0ادبيانثىكركوكثانوية النصر للبناتوفاء حسن عزيز مطر201922137040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0ادبيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينعبد الملك شاكر محمود عزيز201921023027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0ادبيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينعبد الرحمن نهاد عزيز اسماعيل201921030010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0ادبيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات بناز مهدي عبدهللا احمد201922330007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةارام ازاد محمد كريم201921377011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينفهد اكرم محمد احمد311951072065

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك491.0احيائيذكركركوككردية- اعدادية والت للبنين يوسف كمال عثمان حسين201941315018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0احيائيذكركركوكثانوية راستي للبنين دراسة كرديةهاوراز نجاة عبيد عبد الرحمن201941308034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتنور يلدرم مجيد زينل201942114091

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0احيائيانثىكركوكثانوية ام البنين للبناترقية عبد هللا محمد علي201942154025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0احيائيذكركركوككردية- اعدادية شوان المختلطة مصطفى فيض هللا عبد هللا فرحان201941362012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0احيائيذكركركوكثانوية الوثبة للبنيناحمد حسين عبد الجبار توكل201941013004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0احيائيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ايمان عطار احمد محمد201942341020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0احيائيذكراربيلالنصر النموذجية للبنيناحمد بشار احمد مجيد311941024006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0ادبيذكركركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة سرود بدر الدين عمر شريف201921365008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0تطبيقيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينحسين اياد صادق رشيد201951022012
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك515.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةرفعت غائب رفعت كريم201941377033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك526.0ادبيذكركركوككردية- اعدادية شوان المختلطة عبد الرحمان محمد خورشيد عبد الرحمان201921362004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك533.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية الرافدين للبنات سحر حسين حميد حكمت201942174009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك538.0احيائيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينمحمد رشدي محمد سعيد201941013079

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك561.0احيائيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةريزان عواد حسين علي201942346031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية زينه نوزاد عز الدين نور الدين201922341023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0ادبيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينمحمد سعد ساير حميد181921019018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ادبيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينمنذر خالد ياسين عبدهللا201821015069

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةمحمد نجاة خضر صالح201921313068

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد حسيب محمد غريب نجم201921377085

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ادبيذكركركوكثانوية تركالن للبنينابراهيم عبد هللا محمد امين201921224001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةزياد طارق احمد رحيم201921311048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةحنان فريدون حسن حسين201922344013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0ادبيذكرالديوانيةثانوية غماس المسائية للبنينامير حميد عبد محمد241921201007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0ادبيذكرذي قارثانوية الصدرين المختلطةعزيز ناصر عزيز ناصر221921213007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد عبد الفتاح علي خورشيد201921377095

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةبيوند عدنان مجيد ابراهيم201921311027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةيونس احمد حميد ناصر201921377122

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتايمان خلف عيسى يوسف201922114009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ادبيذكركركوككردية-ثانوية ريباز المختلطة هيمداد اراس محمد ظاهر201821366006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ادبيذكركركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة زه رده شت صديق شريف رحمن201921364009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0ادبيذكركركوكاعدادية المتنبي للبنينعلي فرحان عثمان عمر201921081025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0ادبيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلي اسعد عبد هللا حسين201921030011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد زرار مجيد امين201921377092

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0ادبيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةسه يوان هادي محمود توفيق201922340034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ادبيذكركركوكثانوية المعتصم المختلطةاحمد عبد مظهور حبيب201921207003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ادبيذكرديالىثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناسامه حسن احمد سعيد211921059006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتحوراء هادي خليل علي201922140014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتاية سيروان عبد الرحمن محمد علي201922113009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةايوب بهروز محمد علي محمد201921311022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةدنيا نوزاد نادر محمد201922344020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد كامل صادق سعيد201921311111

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0ادبيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةداستان عبد الباسط احمد محمد201922355006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0ادبيانثىكركوكثانوية الصالحية المختلطةبراء خلف ابراهيم صالح201922228006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتهاجر اديب اسماعيل ابراهيم211922178068

739 من 314صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةجينه ر اسماعيل رشيد محمد علي201921377025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةالياس فرمان زاهر عمر201921313020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادم جعفر محمد صالح201921311017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0ادبيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات دنيا عرفان نور الدين بهجت201922395012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد شيرزاد صابر شامار201921311103

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاالن برهان صالح علي201921311020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةئاكام جمال عبد القادر علي201921377002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0ادبيذكركركوكثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةسرهنك لقمان خورشيد فارس201921372002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0ادبيانثىكركوك نيسان للبنات9ثانوية نور فكرت محمود زينل201922101016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتغيد علي عبد الحكيم سليمان211922178058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0احيائيانثىكركوكثانوية التون صو للبناتمريم مظفر فهد احمد201942143017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاسماء محمد حسين علي201942282013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتسجود كاظم جليل امين201942118110

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0احيائيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتبتول محمود محمد علي جنيد201942160024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك485.0احيائيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةديانا آزاد صابر كاكه201942345040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طوز للبنينمنتظر علي خير هللا علي181941037057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتنوره هيثم عوده فرهود141942099085

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0احيائيانثىكركوكثانوية الصفوة للبناتسندس فاضل شكور ولي201942125018

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0احيائيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتايالف خليل حيدر ادهم211942109015

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0احيائيانثىكركوكثانوية حطين للبناتمالك خالد احمد عباس201942133050

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك501.0احيائيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةشنيار احسان عمر حسين201942342051

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك502.0احيائيانثىاربيلثانوية جوارجرا للبناترغد خالد ناصر الدين طه311942031013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك505.0احيائيانثىصالح الدينثانوية خديجة الكبرى للبناترغد قاسم نجم عبدهللا181942231029

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك506.0احيائيانثىكركوك المختلطة7/ ثانوية حوض ضمياء بدر محمد هادي201942238019

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك508.0احيائيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينايمن مطر سحاب حمد201941016012

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك512.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عائشة للبناتساره محمد ايوب حمادي181942182050

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك516.0احيائيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةسيما يوسف محمود عمر201942352040

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك555.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينعبد هللا عداي حسن احميد201941001134

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينسجاد مدين اكرم علي141941009030

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينطارق نبيل طارق عبد الحليم201851007019

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0احيائيذكركركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة ابراهيم محمد عبد الكريم حسن201941365002

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنيناحمد عدنان عبدالحميد مجيد211951022003

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين مصطفى سامان مصطفى مولد201941304149

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعبد الكريم عبد  صالح صبح201951019047

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0احيائيانثىكركوكثانوية البسمة للبناتاسراء عباس خضر صالح201942115004
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كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات ايمان رعد محمد حموش201942395026

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0تطبيقيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينمحمد حسام الدين ايدن عبد هللا201951001075

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0احيائيذكركركوكثانوية الخان المختلطةميالد عواد مصطفى احمد201941206020

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0تطبيقيذكركركوكثانوية القصواء المختلطةمصطفى حسين علي داود201951226017

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0تطبيقيذكرديالىثانوية بردى للبنينمصطفى حسن نزال عمر211951229023

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةبشتيوان فرهاد حسين طاهر201951312028

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتريام عدنان خلف عبد201942106032

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0تطبيقيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحمد عبد الخالق محمد خورشيد201851048013

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0احيائيانثىكركوكثانوية اليقظة للبناتريام عدنان عطيه محمد201942134035

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحمد محمد عمر عبد هللا201941005007

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0احيائيذكرديالىاعدادية الفراهيدي للبنينزيد شالل محمود ابراهيم211941027016

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0احيائيذكركركوكثانوية اشبيلية المختلطةحسين جاسم صالح خلف201841204001

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينعادل عبد هللا محمد صالح201941253031

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0تطبيقيذكركركوكثانوية علياوة المختلطةحسن اسماعيل جاسم محمد201951239002

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0احيائيانثىكركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة دلنيا لطيف عبد الخالق كريم201942365016

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمصطفى خليل قاسم مصطفى201941259322

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينمحمد عصمت عبد هللا توفيق201941390087

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0احيائيذكركركوكاعدادية تازة للبنينعلي تحسين كمال شكر201941018017

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0تطبيقيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةهيمن عز الدين محمد علي ابراهيم201951309043

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0احيائيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينمحمود علي غربي سالم201941015060

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0احيائيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينمصطفى عامر قاسم عبد201941011046

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0احيائيانثىكركوكثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةايه عبد هللا علي طاهر201942348008

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0تطبيقيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات ساكار طالب سعد هللا حسن201952331034

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد سلطان حمد غريب عبد هللا201951259265

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0تطبيقيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينمحمد علي عزيز عباس201951048084

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االماني للبناتزهراء احمد محمود صالح181942254016

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتأنجي رعد امجد بهجت201942180003

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين محمد اسماعيل عمر عبدالرحمن201951299016

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةنور هالل محمد سداد شكري201942282223

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0تطبيقيذكرالرصافة االولىالخارجيونعثمان عفان عثمان محمد سعيد131951400023

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الحريري للبناترسل يونس نجم زيدان201952114020

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0تطبيقيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ماردين سمير ناجي محمد201952330011

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0احيائيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتايالف اياد امجد بهجت201942130014

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتزينة عطا هللا ابراهيم كردي201952102020

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0احيائيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينمحمد سالم احمد رسول201941004072
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كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0تطبيقيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين محمد يوسف جالل احمد181951381017

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتزينب اردل محمد مردان201952148015

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتنورجان اشرف قاسم عبد الواحد201952149039

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0تطبيقيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينطه حسن جمعة مصطفى201951001032

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينمحمد فالح كامل ابراهيم201941390093

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات شاجوان رمضان عمر زينل201942334166

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0احيائيانثىكركوكثانوية النصر للنازحاتمها غضبان محمد يوسف201942168021

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةساره نجدت احمد محمود201952282045

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0احيائيانثىكركوك المختلطة7/ ثانوية حوض سفانه خلف ابراهيم خلف201942238013

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0احيائيانثىكركوكثانوية الشروق للبناترفد جاسم محمد عبد هللا201942149016

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةحيدر مظفر فؤاد محمود201941259096

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمظهر احمد ابراهيم خليل201941253056

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0احيائيانثىكركوكثانوية الموعظة للبناتفيروز مصطفى محمد محمود201942151019

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتزهراء اسعد احمد محمد201852148020

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةبروا اسماعيل حسن عبد هللا201951312026

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0تطبيقيانثىكركوكثانوية حطين للبناتاستبرق محمد نور الدين خورشيد201952133004

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةايمن رياض عبد هللا صالح201951259059

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0احيائيانثىكركوكاعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتهند خالد فهد احمد201942124091

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينمحمود ناطق عزت قادر201941390100

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0تطبيقيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنيننهاد سداد فؤاد فاضل201951001102

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0تطبيقيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينحسام حازم احمد طعمه201951009013

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات أيه احمد حسين وهاب201942334013

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0تطبيقيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينعمار يوسف كريم حماد201951017024

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين بلين سردار اسعد احمد201951303023

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0احيائيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينمصطفى شاكر محمود ناصر201941030156

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0احيائيذكركركوكثانوية المعتصم المختلطةياسين حسين ياسين نجم201941207008

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةجهاد عبد الكريم اكبر علي201941259078

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتاسراء صباح خورشيد حميد201952149002

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0تطبيقيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ايمان يوسف محمد محي الدين201952334019

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0احيائيانثىكركوكالدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتايمان نجاه رحيم محمد201942338004

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0احيائيانثىكركوكاعدادية منوليا للبناترنا عاصي حميد خليل201942120016

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0احيائيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتصفا صباح محمد محمد صالح201942140040

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0احيائيانثىكركوكثانوية بيام للبنات دراسة كرديةاسماء احمد عزيز علي201942318001

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتبتول علي ابراهيم رميض201952139017

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية كفري المختلطةمصطفى حسن شبيب حمه321941040027
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كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات النه كريم ناصح عبد القادر181942383094

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0احيائيانثىكركوكثانوية موطلو للبناتهاجر اياد عبدالعزيز صالح201942181034

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0تطبيقيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات شيماء طارق محمد حمه علي201952334062

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةديلمان اكرم محمود امين201951312044

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0تطبيقيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينعمر صباح حسن عزيز201951017025

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0احيائيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينهارون عبد هللا علي فارس201941013109

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينشويش منصور شويش ابراهيم201941005017

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينادريس محمود عبد هللا محمد201941019019

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينعلي مصطفى عبد الهادي عبد االمير141951027050

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0احيائيانثىكركوكثانوية التون صو للبناتآيه نقيب سليم اسماعيل201942143004

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0تطبيقيذكركركوكثانوية التاخي االهلية المسائية للبنيناوراس عبد هللا خليل صالح201951266003

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0احيائيانثىكركوك اذار للبنات11اعدادية أيمان احمد مجيد محمد201942136006

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةايمان هادي ستار خورشيد201952345012

كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتبان احمد محمد نشاد احمد201942118049

كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد فاضل علي ابراهيم201941259293

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0تطبيقيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات وداد خورشيد كريم احمد201952330017

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة اسراء طالل حسن علي201952392003

كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0تطبيقيانثىكركوكثانوية حطين للبناتشهد يونس ابراهيم احمد201952133024

كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احمد علي رشيد علي201941303026

كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0احيائيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ميديا سردار طاهر هزاع201942330041

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةزهراء حسين عبد هللا مراد201942282104

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0احيائيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمصطفى احمد فارس محمد201941312107

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعمر صباح فتاح احمد201951312068

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينمحمد مفيد فخر الدين محمد201951013046

كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0تطبيقيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةمحمد طاهر محمد فرج201951309036

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكاروان نوزاد علي احمد201951312073

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0تطبيقيذكركركوكثانوية مار افرام للبنينايشو زكي ولسن سوريشو201951039002

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحمد محمد عبد هللا عبد القادر201951302006

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةدارا شيرزاد علي احمد201941377030

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0تطبيقيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتاسماء لقمان سعيد محمد201952135007

كلية الزراعة/جامعة كركوك453.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية استيره للبنات ايمان امين مجيد امين201942335008

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات فيدان يشار حسين غفور201942395075

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلهمام عبدالرحمن احمد محمد201941002054

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0احيائيانثىكركوكثانوية الجمهورية للبناتآالء ساالر محمد نورى201942132002

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0احيائيانثىكركوكثانوية بيام للبنات دراسة كرديةديدار باهر كريم علي201942318007
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كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد فرياد رشيد خورشيد201941303165

كلية الزراعة/جامعة كركوك459.0احيائيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينعلي محسن امين عمر201941013064

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0احيائيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةشرمين عبد الخالق صالح كاكه201942345059

كلية الزراعة/جامعة كركوك462.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةورده سداد وداد محمد201942344161

كلية الزراعة/جامعة كركوك463.0احيائيذكركركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةعبد هللا بكر يوسف قادر201941370010

كلية الزراعة/جامعة كركوك465.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين محمد ساالر مولود رسول201941304120

كلية الزراعة/جامعة كركوك465.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلي حسين مصطفى اسماعيل201941302097

كلية الزراعة/جامعة كركوك468.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتمها محمد صالح حميد201942118173

كلية الزراعة/جامعة كركوك470.0احيائيانثىكركوكالدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتمروه ارام محمد رفيق201942338032

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0احيائيانثىكركوكثانوية الهناء للبناتذكرى امساهر صالح محمد201942161015

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0احيائيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينمجبل هزبر صالح محمد201941025051

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0احيائيانثىكركوكثانوية علياوة المختلطةبشرى علي احمد سليمان201942239005

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0احيائيذكركركوكثانوية عدن للبنينمحمد علي ابراهيم علي201941084061

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0احيائيانثىكركوكثانوية الزاب المسائية للبنينكويس قاسم حسين رمضان201942255012

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0احيائيذكركركوكاعدادية العيصالنة المختلطةثامر مناع حسين حمادي201941211004

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0احيائيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينيوسف جاسم محمد عزيز201941030172

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0تطبيقيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةمحمد احمد حسن عبد هللا201951250043

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0احيائيانثىكركوكثانوية الخان المختلطةدعاء حمد حسين صالح201942206011

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينحمزة خلف ذنون عبد هللا201941019043

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينطارق محمد عارف نايف201951007012

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0تطبيقيذكركركوكثانوية تركالن للبنينحاتم محمود خضر محمد201951224002

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0تطبيقيانثىكركوك نيسان للبنات9ثانوية فاطمه جمال محمد علي201952101014

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنيناياد محسن علي عبد هللا201941390020

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0تطبيقيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتشهد حمد احمد طه201952130005

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك459.0احيائيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنيناحمد عدنان قاسم محمد201941261006

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0احيائيانثىكركوكثانوية غمدان المختلطةزينة زكي عبد هللا صالح201942235008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0ادبيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةشه وين موفق علي سعيد201922355014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0ادبيانثىكركوكثانوية بابان للبنات دراسة كرديةوسن سليمان لطيف سعيد201922339014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية محمد كمال عدنان مرعي201921077087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0ادبيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةايمان اوميد جمال محمد201922352004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية هدى ازاد عثمان عباس201922341043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتغسق ديار عبد القادر احمد211922110074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةديرين مالك عبد هللا احمد201922346020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0تطبيقيذكركركوكثانوية مار افرام للبنينايليانو زميل ابريم عما201951039004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0ادبيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتمريم ابراهيم عبد حسين181922203028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينعدي عطا جكري غضب201921055030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0ادبيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةشفان صالح جالل محمود201921314015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0ادبيذكركركوكثانوية تونس المختلطةاحمد حسن محمود احمد201921213001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ادبيانثىكركوكثانوية المعتصم المختلطةنسرين نافع سليمان درويش201922207013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةسارا عز الدين حسين علي201922332027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0تطبيقيذكركركوكاعدادية داقوق للبنيننشوان حسين رستم عباس201951017044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةيوسف دنيس قادر محمدعلي201951259369

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةدريا محمد ياسين امين201951377027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتسناريا عمر جبار قادر201952117016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاركان سليمان كريم سعيد201951377012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات ضحى فالح فتاح صمد201952175018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0ادبيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةمحمد فاروق صابر صالح201921314023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0تطبيقيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةئاري نشاد بايز رشيد201951314001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0ادبيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةسميه احمد فارس فرج201922355010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0تطبيقيذكركركوكثانوية العرفان للبنينعمر عاشج كوبان خزعل201951057024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحمد سامان غازي رؤوف201941302025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةمحمد تحسين علي كرم201921313050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتنيله رعد يوسف حيال201952121030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0احيائيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمحمد يشار عثمان عمر201941312104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0احيائيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةإيفان نجاة محمد كريم201942345007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةبنهان ادريس فؤاد زينل201942382013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0احيائيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةرؤز نوزاد حمه رضا قادر201941312038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0احيائيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينهلو رستم رشيد شهباز201941017050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0احيائيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينمحمد طالب رشيد فيصل201941007044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0تطبيقيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينعبدهللا ياسين عبدالقادر سعيد201951011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0احيائيانثىاالنباراعدادية العال للبناتريام عاصي منيف وكاع191942156032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0احيائيانثىكركوكاعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتميس سلوان يوسف صالح الدين201942121042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةيونس صالح شهوار عمر201941377096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد عماد خليل احمد201941259290

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0احيائيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية هيرو شاهين ناصح مردان201942341078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0ادبيذكركركوكاعدادية الواسطي للبنينعبد هللا عبد الحميد مهدي عطاوي201921079033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد اياد عبد القادر امين201941377057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0احيائيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتزينب حسن شكر علي201942139056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0احيائيذكركركوكتركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة عبدهللا جان خليل اسماعيل201941392006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0ادبيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات مريم سلمان عبدالقادر محمود201922331039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينابراهيم اتيال مكرم نامق201941390001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةدنيا اركان قنبر خورشيد201942282079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات فاطمه جتين جليل حسن201942395068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.0ادبيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينعمار رعد جاسم حميد201921015033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتمريم غفور احمد حمادي201922114034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0ادبيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةشاكول فاضل حسن عبد القادر201922352019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك451.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةاحمد بختيار عبد القادر اسماعيل201921313006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0ادبيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينخالد وليد عويد جاد هللا201921025010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0ادبيذكركركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة احمد مصطفى محمد روستم201921364003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينمثنى نافع عبد هللا رؤوف201921009082

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعمر شهاب احمد ابراهيم201851005033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0ادبيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةمظفر عبد احمد حسين201921235047

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خزنة للبنينمهدي علي احمد شريف171951066013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتزينب ابراهيم حسين صالح201952138029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0تطبيقيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينامين ايوب فاضل احمد201951030015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ادبيذكركركوكثانوية العبادات المختلطةوسام رياض خلف محمد201921027007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0تطبيقيذكركركوكثانوية اتا بكلر للبنينمحمد لؤي محمد فاضل توفيق201951008023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0تطبيقيذكركركوكثانوية اشبيلية المختلطةعمار جمعه علي كردي201951204018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك458.0ادبيذكركركوكثانوية االهالي المسائية المختلطةظاهر محمد عواد سلطان201921260014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0تطبيقيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةياسر احمد رحيم مصطفى201951250058

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينحسين سبهان عبد  حسن201951019022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتايمان مزاحم شاكر مدحت201922157004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتايه هادي احمد عبد الواحد201952106006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتمنال جاسم محمد سلمان201952102035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك462.0تطبيقيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينمحمد حمد خلف جمعه201951255031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك463.0تطبيقيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتبشرى حسن امين علي201952160007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك464.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينانس مشعان محمد حمزة201951013005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك469.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات دنيا قبالي قاسم محمد201952396003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0احيائيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات وهبيه نزار شكور اسماعيل201942330050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0احيائيانثىكركوكثانوية المعتصم المختلطةهدى عطا هللا حاضر بيات201942207017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0احيائيذكركركوكاعدادية المنزلة المختلطةعمر علي داود سلمان201941209013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةرسل جبار موسى جابر201942282089

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةابراهيم حسين صالح علي201941250004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك475.0احيائيذكركركوكإعدادية الجزيرة المختلطةاحمد عبد المحسن ابراهيم خلف201941221001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك475.0احيائيانثىكركوكثانوية علياوة المختلطةاسماء حويش محمود رجب201942239003
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك475.0احيائيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتهديل فايز سليمان غدير201942140061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0احيائيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنينعدنان قاسم عبد هللا محمد201941003059

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناترانيا يلدرم مجيد زينل201942114024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين سيفه ر سرباز عبد هللا مجيد201941303087

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك477.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةساره عادل انور محمد201942351025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك478.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتجمانه حيدر عدنان شريف201942118064

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0احيائيانثىكركوكثانوية الجمهورية للبناتهدى وجيهان اسود فارس201942132050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0احيائيذكركركوكاعدادية المنزلة المختلطةعبد هللا جاسم علي مال201941209012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات نيله حسن علي احمد201942395097

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0احيائيانثىكركوكثانوية حطين للبناتشونم علي رضا محمد201942133036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0ادبيذكركركوكاعدادية المتنبي للبنينعبد الملك ضياء حسين علي201921081022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتايالف حسن احمد ناجي201942114010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0احيائيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينحبيب وادي حبيب محمود211941009052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0احيائيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينمهند علي محمد خلف201941020115

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنيناحمد هشام احمد خوشان201941019016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك487.0احيائيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةعبد العزيز عدنان قاسم محمد201941235015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك487.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةسوران سرتيب قادر شريف201941259126

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك488.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينسرمد شالل صابر حسين201941390036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك490.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات سارا فهد كاكه خورشيد201942331100

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتأيه نهاد اسعد شهاب201942180005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0احيائيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتايفان مكرم عبد الواحد خورشيد201942138014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات جهان وليد نوري غني201942395034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0احيائيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةهيمن نشأت ضامن محمد201941314031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحمد خلف حسن صالح201941250014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0احيائيذكركركوكثانوية اتا بكلر للبنيناحمد صعب عباس حسن201941008004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينشاخوان محمد مصطفى ابو بكر201941302083

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0احيائيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتايالف فائق اكبر جمعه201942102013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةنبأ صفاء عواد كاظم201942282203

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك500.0احيائيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةشنو لقمان محمد حسين201942349020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك501.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينخليفة هارون رشيد كريم201941001073

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك503.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةايوب حكيم محمد صوفي201941377022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك504.0احيائيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتياسمين اسماعيل محمد مصلح201942130046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك510.0احيائيانثىكركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة فاطمه ياسين عبد الرحمان مصطفى201942365035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0تطبيقيذكرديالىثانوية االجيال االهلية للبنينعلي حسين مسرهد عبد211951045009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478.0تطبيقيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينعمر سامي عطية خلف201951261022
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك480.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتمريم حمد خلف عالوي201952114034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0تطبيقيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينركاد حمزة عبدهللا حمزة201951261011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك482.0تطبيقيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات ايمان نوزاد كريم احمد201952331012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0تطبيقيذكركركوكثانوية علياوة المختلطةابو بكر ابراهيم مشويح احمد201951239001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينضياء عباس كاظم عباس201951019036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0تطبيقيذكركركوكاعدادية توركمن ئيوي للبنينمحمد رشيد مجيد احمد201951051016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك489.0تطبيقيذكركركوكثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةغيث هالل حمد حسن201951029009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك489.0تطبيقيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينيونس فالح فتاح حمزه201951203020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك499.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الريف المسائيةابراهيم عمر باهي احمد181951337002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك500.0تطبيقيانثىكركوكثانوية اشبيلية المختلطةريم عبيد خلف علي201952204001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك500.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلي شهاب محمد عبد هللا201951312062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية خديجة الكبرى للبناتنور محمد عبد الرحمن محمد201952144015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتنازدار جبار حسين علي201952149031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك515.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعبد المؤمن صباح محمد كريم201951302028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةفيان علي جبار عثمان201942344129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0احيائيذكركركوكثانوية هاشم صادق للنازحينعبد هللا صالح أحمد نايف201941066003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلي خالد حسين محمد201941259194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0احيائيانثىكركوك للبنين6اعدادية حوض عذراء سامي ابراهيم حسين201942033002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0احيائيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناتدالل جميل صالح نجرس201942141029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتاثار نايف طلب ياسين171942267002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0احيائيذكراربيلثانوية حمرين للبنينيوسف ذنون شفيق ذنون311941011043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات هبه حسين محمود عيسى201942331180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0احيائيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةمحمد صمد محمد ججان201941307039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةايات صالح غضبان خلف201942282037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةسارة سامان محمد محمد أمين201942382029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0احيائيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينعبدالحق عباس عسكر صمد201941017019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0احيائيذكرديالىثانوية العرفان المختلطةرامي ياس خضير ابراهيم211941352007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0احيائيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينعمر بشير شالش خلف201941026027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0احيائيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةدنيا عماد رشيد سعدون201942352025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةرانيا علي مرموص حداوي201942282088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0احيائيانثىكركوكثانوية البسمة للبناتايه احمد عيسى جاسم201942115009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات سوالف صالح محمود خضر201942334162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتشهد سامي صالح سليم201942118124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينقاسم شاكر محمود شكور211921074076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات ايمان ايوب خورشيد محمد201922333007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الصادق األمين المسائية للبنينمحمد حسين خليل علي111921205064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتنورا صباح احمد عزيز201822157035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتزهراء حيدر تركي عليوي201922117019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتدالل خليل محمد كور201922157011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ادبيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةنورا صالح الدين احمد طه201922355021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعمر خالد طعان عباس201921259212

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0ادبيانثىكركوكاعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتنور عادل خضر محمود201922121028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتحنان بشار عزيز محمد201952102014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ادبيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتسناء حسين عبد حمادي201922106036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ادبيذكركركوكثانوية اشبيلية المختلطةميعاد احمد ابراهيم حمد201921204030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ادبيانثىكركوكثانوية القورية للبناتمتاب احمد الزم جبار201922110056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0تطبيقيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعبد هللا خلف عبد هللا صالح201851048055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ادبيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناترحاب اركان صاحب عواد201922141018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات فاطمه أزاد كاك امين محمد201922333045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتمريم فخري سلمان ابراهيم201922109026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0ادبيانثىكركوكثانوية العلياء للبناتياسمين ياسين ابراهيم احمد201922127016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0ادبيانثىكركوكاعدادية خديجة الكبرى للبناتمريم محمد عبد هللا ابراهيم201922144035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد مردان عبدالرحمن فتاح201921311115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات فيان عدنان اسماعيل حسين181922383045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد غائب احمد رحيم201951303081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين غاندي حسين عبد هللا ابراهيم201921304013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةبابان غازي حسين علي201921313022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةجالل امانج عبد العزيز محمد201951259076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةزهير حمد حمود عبد هللا201921259109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية هاوزين غفور مجيد فرج201922341042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينمحمد سالم داود محمد201921055050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0ادبيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةبيرواز حسيب حكيم مجيد201922352008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية شنو فرهاد غفور قادر201922341033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0ادبيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض راكان اسعد صطام عبد هللا201921033013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0تطبيقيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينسند صدام محمد جراد201951017016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية سفانه لقمان حسن احمد201922341030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةابراهيم عرفان عبد الجبار حمادي201921306002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0ادبيذكرديالىثانوية ابو البشر المختلطةبالل سعدون صالح محمد211921268005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتساره ارجمان رشيد توفيق201922117027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0ادبيذكركركوكاعدادية الواسطي للبنيناسامه حمودي ربيع عطاوي201921079007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0ادبيانثىكركوكثانوية اليمامة للبناتزهراء صباح صالح سليمان201922108009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتعائشه عدنان طعمه ياسين201922138053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0ادبيذكركركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةفرمان سيف الدين عز الدين محي الدين201921370006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاميره رحيم رشيد محمد201922346007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةزينب شمال احمد علي201922332025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0ادبيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينعلي يوسف نجم عبد هللا201921203035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0ادبيذكركركوكثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةاحمد دلشاد عبد الستار عمر201921316002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتشهد محمد رزاق بدر241942106110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0احيائيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينعبد الحميد احمد ذنون حافظ171941353041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحسن مهدي رؤوف مصطفى201941259253

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ايمان جمعة فاتح وهاب201942334039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0تطبيقيانثىكركوكثانوية المهيري للبنينسمية رمضان نايف محمد201952034001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةوفاء خالد محمد جاسم201942282243

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتأسيا نهاد فاضل رفيق201952102001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0احيائيانثىصالح الديناعدادية طوز للبناتزينب جودت عباس زين العابدين181942181010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0ادبيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات رؤيا صباح حسن كريم201922395014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0احيائيذكركركوكثانوية المعتصم المختلطةمهند سامي حبيب ابهار201941207007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566.0احيائيذكركركوكاعدادية الصدر للبنينمصطفى احمد علي مراد201941006058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0احيائيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتسراب بكر عثمان درويش201942139073

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ادبيذكركركوكثانوية المعتصم المختلطةسالم عبد هللا صالح خطاب201921207016

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ادبيذكركركوكثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةامير سعيد رشيد حسن201921316005

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينمحمد قادر سوره رسول201921015044

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةايمان عبد الخالق فاضل عباس201922282015

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية االخاء المختلطةبلقيس برهان عثمان احمد321922053001

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةئه فين سيروان ولي اسماعيل201922346002

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينهيثم مازن محمد جاسم201921007099

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيذكركركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة هوشيار فاخر فاتح غفور201921364021

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيانثىكركوكثانوية باخان للبنات دراسة كرديةجراء عبد هللا عابد خورشيد201922354021

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةدنيا روستم صابر كريم201922332018

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات خاتونة عمر محمد محي الدين201922380010

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينيوسف زومان حاضر هويش181921004027

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةعلي حسين احمد صالح201821235026

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيذكرديالىثانوية االبتهاج المسائية للبنينحسن حامد حسن بيبي211921279006

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةآمنه جالل عبد الرحمن كاكل201922355003

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعبد القادر حسين خورشيد احمد201921016044
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كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناتضحى حسيب اسماعيل قادر201922145023

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمحمد ميران احمد صالح201921306071

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةعبد هللا احمد حسين عباس201921311066

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد نوري محمدامين عبدالرحمن201921311117

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيذكركركوكاعدادية الواسطي للبنينمصطفى سعد عبد الرحمن جالل201921079061

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات بيمان عمر رضا رشيد181922383012

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0ادبيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةزينه كريم محمد امين كريم201922352012

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0ادبيانثىكركوكثانوية اليعربية للبناتشروق عدنان حسين طه201922177022

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحيناحمد محسن سليم عالوي201921062010

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةضامن عبد الباسط علي محمود201921201012

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناترسل احمد علي مظلوم201922138029

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات سارا ريبوار رفيق قادر201922333033

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ادبيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينمحمود صاحب خلف حبيب201921011044

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية افان جمال عز الدين محمد201922341004

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتايمان رشيد وسمي عبد هللا201922113011

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةعبد الكريم محمد حميد احمد201921311065

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتهاجر محمد احمد عالوي201922157040

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ادبيذكركركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةجيا حسو علي رضا201921370003

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ادبيانثىكركوكاعدادية منوليا للبناتهدى نوزاد حسن صابر201922120025

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ادبيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينمحمد عمر عبد العزيز مجيد201921011040

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ادبيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينمحمد سعد هللا حمادي داود201921261110

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية حنان كيالن محمد فاتح201922341015

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ادبيذكركركوكاعدادية توركمن ئيوي للبنينعلي عباس عوني حسن201921051014

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةسالم حسين اسود علي201921259123

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحمد شمس الدين محمود عزيز201921307002

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةامير صالح جالل كاكل201921311021

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيانثىكركوك نيسان للبنات9ثانوية رغده مجاهد محمد شبيب201922101006

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةحسن طالل محمد حسن201921259078

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية عمر محمد خورشيد حميدي201921077068

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةئامانج هيوا علي قادر201921313002

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتخديجه حسن حسين سلطان201922114012

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ادبيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتمريم محمود احمد سمين201922149038

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةهاوزين نعمان سالم حسن201922344036

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية عمر خالد طه صالح201921077067

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية استيره للبنات ئافان عدنان رمضان محمد201922335002
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كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0ادبيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتشاديه جنكيز موسى عباس201922149028

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين سلمان صباح محمد محي الدين201921304008

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةسميه شاخوان رمضان محمد201922351008

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0ادبيانثىكركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة ساره عارف عبد الكريم محمد201922365022

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0ادبيذكركركوكثانوية الصالحية المختلطةمحمد خلف حمد صالح201921228015

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة شه هين عاصي عودل مجيد201922364015

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيذكرديالىثانوية القدر للبنينزهير سامي محسن هادي211821089024

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيانثىكركوكثانوية التون صو للبناتايالف أرجان خورشيد عبد هللا201922143007

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةره وه ند منصور قادر فتاح201921311042

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيذكركركوكثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةشاهو صالح كريم عزيز201921316013

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتضحى محمد مجيد رشيد201922113036

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعباس سامي محمود حمد201921016040

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناترفل محمود ياسين خضر201922109012

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0ادبيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتنورجان وليد عز الدين شكر201922149045

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات سروين محسن حسن محي الدين201922333037

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0ادبيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاسيا جمعه كاله برزو201922342003

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةزينب محسن مام رش قادر201922332026

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ادبيذكركركوكثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةيوسف اوميد قادر وادي201921316019

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية كلور المختلطة خالت هادي احمد امين201922360005

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعبد العزيز زكي عبد هللا محمد201921016043

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتمريم عثمان عبد الكريم رشيد201922138069

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات هيرو صالح اسعد امين201922333058

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتهوازن احمد عزيز حسين201922113045

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناترنا مهدي ابراهيم خلف201922145010

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمود عبد هللا خليل هتو201921259295

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينسيف عدنان جميل مهدي211921034019

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات جنان حازم ناظم خليل201922333020

كلية اآلداب/جامعة كركوك448.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةيونس عباس مجيد محمد201921311142

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0ادبيذكركركوككردية-ثانوية ريباز المختلطة محمد محمود حمه عزيز محمد سعيد201921366005

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات سوما اراس سعد هللا بكر201922333039

كلية اآلداب/جامعة كركوك451.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةنورهان احمد محمد فتح هللا201922332042

كلية اآلداب/جامعة كركوك451.0ادبيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناتهدى عمار غافل عواد201922141035

كلية اآلداب/جامعة كركوك452.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتضحى احمد عبد هللا حسين201922117032

كلية اآلداب/جامعة كركوك456.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتزينب فاضل عباس حيدر201952114024

كلية اآلداب/جامعة كركوك457.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةايه شهاب احمد محمود201952282014
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كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات حنان حازم ناظم خليل201922333022

كلية اآلداب/جامعة كركوك470.0ادبيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات زينب جمال مصطفى محمد201922395021

كلية اآلداب/جامعة كركوك475.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين زيلوان نزاد محمد طاهر درويش يابه201941301021

كلية اآلداب/جامعة كركوك476.0احيائيذكركركوكاعدادية الصدر للبنينياسين ناصر ياسين حمود201941006062

كلية اآلداب/جامعة كركوك481.0احيائيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتمريم محمد باهيزه حسين211942092095

كلية اآلداب/جامعة كركوك491.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةهند عصام جزاع كردي201942282237

كلية اآلداب/جامعة كركوك493.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتاماني نافع عبد المعين محمد201942118037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك503.0ادبيذكرالديوانيةثانوية المرادية المختلطةعلي شاكر جوده بعوى241921158017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك504.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية استيره للبنات اسراء علي رضا امين201922335004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك506.0ادبيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات فينوس عبدهللا محمد عبدهللا201922331034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك510.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةسارا ويس محمد جالل201922346030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك527.0ادبيانثىكركوكالدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتسارا صباح وهاب عزيز201922338020

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك428.0ادبيانثىكركوككردية- اعدادية شوان المختلطة ريان اهرام ناصح علي201922362005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتروزه هيوا علي درويش محمد201922109015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمحمد لطيف بهاء الدين درويش طاهر201921306068

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0ادبيانثىكركوكالدراسة الكردية- الخارجياتسوسن رشيد نوري احمد201922403012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0ادبيانثىكركوكثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةزهراء انور احمد محمد201922347004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك433.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتنور كنعان عدنان يونس201922114041

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك436.0ادبيانثىكركوككردية- اعدادية شوان المختلطة كوثر صديق حسين حسن201922362010

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك438.0ادبيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةامل جليل عباس محمد امين201922340013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك438.0ادبيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةزريان تحسين عزيز صالح201922342016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك439.0ادبيانثىكركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة ئاال عمر خورشيد رشيد201922365002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك441.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةموسى علي حديد سالمة201921206037

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةهدى عباس علي محمد201922344038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك455.0ادبيانثىكركوكثانوية اليعربية للبناتجنان مشير راضي حسن201922177007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك456.0ادبيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةايالف برهان عمر غريب201922349006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط492.0تطبيقيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتساره عباس كطان محيبس281952062030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط493.0تطبيقيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينمحمد ناصر حسن زبين281951011135

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرحال المختلطةيحيى صالح سلطان رهيف161951317028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط497.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينموسى حيدر سعدون سلمان241951018057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط501.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينحسين علي عبد االمير كطافة221951313005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط503.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينحسين لفته كاطع حرز261951033013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط504.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينالباقر غانم حميد عبودي281951001017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط506.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينباقر علي كاطع سلمان261951001011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط507.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االمامين العسكرين للبنينحسين يوسف سلمان سلطان221951254008
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط507.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنيناحمد عبد النبي جاسم عذار161951001019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0تطبيقيذكرذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبنينكرار عبد االمير سلمان عبيد221951053036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينيونس نجم حميد تقي221951033094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط511.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعلي حمود محمد شريف261951209085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط513.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينقاسم صباح عبد الحسين صبيح261951001038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط530.0تطبيقيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينحيدر محيسن عكال جاسم281951011050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط595.0تطبيقيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينجعفر رحيم محيبس بدر281951002011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط493.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينرضا عبد المحسن حسوني محمد221951309016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0تطبيقيذكرميساناعدادية العمارة للبنينحسين علي حسين جبر281951006042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط498.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االصمعي للبنينمصطفى اسعد نعمه فرج161951010091

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط514.0تطبيقيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتزهراء عدنان ساده مظلوم261952106002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط556.0تطبيقيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتفاطمه حميد هاشم قاسم281952062046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط560.0تطبيقيذكرميسانثانوية الجهاد للبنينمحمد يوسف سالم حسن281951032041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط567.0تطبيقيذكرميسانثانوية جعفر الطيار للبنينأحمد علي جعاز شطيب281951020001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط531.0تطبيقيذكرميساناعدادية جعفر النقدي للبنينحسين محمد عبود داغر281951044041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط623.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتنداء رقيق حسين مطلك261942250224

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط628.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينمعمر ياسر نعمه ادريس261941202104

كلية العلوم/جامعة واسط470.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينازهر علي حسين رزيج221951302007

كلية العلوم/جامعة واسط471.0تطبيقيانثىميسانثانوية المشكاة للبناتبينات سامي جبار علك281952081006

كلية العلوم/جامعة واسط471.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينحسين قاسم كامل حلو261951003014

كلية العلوم/جامعة واسط473.0تطبيقيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتابرار علي محمد محمود281952062001

كلية العلوم/جامعة واسط474.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتبنين مطر لفته رهيف261952097010

كلية العلوم/جامعة واسط476.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الفاضالت للبناتنبا علي محمد يويرج221952165025

كلية العلوم/جامعة واسط476.0تطبيقيذكرواسطاعدادية العزة للبنينحسين محمد كاظم لطيف261951007027

كلية العلوم/جامعة واسط477.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتزينب عطاء عاجل باشي261952097028

كلية العلوم/جامعة واسط478.0تطبيقيانثىواسطثانوية االميرات االهلية للبناترند جواد إمبيرم باني261952143009

كلية العلوم/جامعة واسط480.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتساره غازي فيصل غباش261952097036

كلية العلوم/جامعة واسط482.0تطبيقيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينجعفر جبار جليب عبد هللا261951017008

كلية العلوم/جامعة واسط482.0تطبيقيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتبراق حسن هادي صالح261952102004

كلية العلوم/جامعة واسط485.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينبهاء الدين جبار خليف دليف261951033003

كلية العلوم/جامعة واسط486.0تطبيقيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينكرار حسين جبر شهيب281851016101

كلية العلوم/جامعة واسط503.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينفالح صباح كرم عصواد281951151512

كلية العلوم/جامعة واسط554.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينعلي محروس يوسف يعقوب221941003128

كلية العلوم/جامعة واسط566.0احيائيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتصفيه جاسم عذيب عناد261942089083

كلية العلوم/جامعة واسط577.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينليث عباس علي تمن261941209178

739 من 329صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية العلوم/جامعة واسط589.0احيائيانثىواسطالخارجياتزينب خير هللا ناهي عبيد261942401022

كلية العلوم/جامعة واسط593.0احيائيذكرواسطثانوية جواد سليم المختلطةمنتظر سلمان يبر حمد هللا261941171012

كلية العلوم/جامعة واسط596.0احيائيذكرواسطالخارجيونحسين حيدر ياسر عمير261941400009

كلية العلوم/جامعة واسط600.0احيائيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتحوراء فاضل عجيل عبود261942109034

كلية العلوم/جامعة واسط601.0احيائيذكرواسطالخارجيونمصطفى جعفر عباس كاظم261941400039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط473.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الهدى للبناتجيهان نوري بالسم علي261952090005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط474.0تطبيقيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمحمد سالم شمران كاظم261951005049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط484.0تطبيقيانثىواسطثانوية االميرات االهلية للبناتزهراء مصطفى محمد باقر عبد الحسين261952143015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0احيائيذكربابلثانوية الصديق للبنينكرار محمد حامد كاظم231941027049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط514.0احيائيانثىواسطثانوية بلقيس للبناترباب رشيد عطشان كريم261942116017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط514.0احيائيذكرواسطثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعلي صباح خماط جساس261941038106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتزينب كريم عبد محسن261942250140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط532.0احيائيانثىواسطثانوية نور المجتبى االهلية للبناتزينب امين محمد مطر261942132084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0احيائيانثىواسطاعدادية الهدى للبناتمريم باسم رميد غرب261942090057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط549.0احيائيانثىواسطاعدادية القدس للبناتفاطمه ماجد تقي جوده261942104125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط550.0احيائيانثىواسطثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتكوثر نوري صالل علي261942251031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط567.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنيناحمد حيدر كاظم صادق261941001011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط593.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينامير علي حسين عبد261941012020

كلية القانون/جامعة واسط522.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتفاطمه حسين مزهر صخيل261942083073

كلية القانون/جامعة واسط527.0احيائيانثىواسطاعدادية عطر الوالية للبناتزينب سعد حنيش سلمان261942117023

كلية القانون/جامعة واسط548.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية سجاد كاظم حميد مناتي261921006028

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط490.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمنتظر علي فخري عزيز261941007098

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط493.0احيائيانثىواسطاعدادية االوائل االهلية للبناتمها حيدر حسن سعيد261942080171

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0احيائيانثىواسطثانوية نور المجتبى االهلية للبناتنور اياد عبد الرحيم عبد الرضا261942132154

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط496.0احيائيذكرواسطاعدادية االبرار للبنينسيف جليل كميل محمد261941016039

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0احيائيذكرميساناعدادية العمارة للبنينعلي مؤيد علوان عبد الحسين281941006100

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط507.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتنور حسن عويد عفن261942102132

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0احيائيانثىواسطاعدادية الهدى للبناتريام ستار جابر محمد261942090027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0احيائيذكرواسطاعدادية شرف الدين للبنينمنتظر سمير رشيد مجيد261941044054

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط580.0احيائيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينابراهيم احمد محسن زاير261941037001

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوت للبناتفاطمه داخل حسن جمعه261942096113

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0تطبيقيانثىذي قارثانوية المعارج األهلية للبناتزينب لطيف جوده عذاب221952175018

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0تطبيقيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناترواء محمد شاكر محمود221952204009

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينعلي عامر جابر ذهب261941001119

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0احيائيانثىواسطثانوية العزة للبناتزهراء احمد سالم زغير261942099017
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كلية الزراعة/جامعة واسط428.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينابراهيم عبد هللا مكي عبود261951027001

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنينعبد هللا مهدي حمزه سلمان231941033076

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينسعد رحيم بدير نعيم261951043021

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0احيائيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينعلي احمد نور عوده231941054076

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0احيائيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينعباس حسن فارس عليوي261941004030

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعلي عبد الرضا عبد الحسن كليل261941005082

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0احيائيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتغفران عاشور والي محمد261942106063

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0احيائيانثىواسطثانوية الفتوة المختلطةمسار حسين علي محمد261942169014

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمصطفى فرحان شمران محيسن261941007092

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0تطبيقيانثىواسطثانوية شيخ سعد للبناتاسراء اسماعيل رحمان الياس261952145001

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينسجاد عويد ياسين عبد الكريم261941202030

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينعلي نعيم هادي ياسين261941003136

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0تطبيقيانثىميسانالخارجياتزهراء عبد الحسن سلطان علي281952401011

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0احيائيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينعلي صادر احمد ضمد261941037016

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتفاطمه جاسم محمد نزال261942250179

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعلي غني طاهر محيميد261941209152

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0تطبيقيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينعبد هللا هادي صيال ضاحي261951208021

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0تطبيقيذكرواسطاعدادية العزة للبنينعلي مهدي رشيد ساجت261951007049

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0احيائيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينقاسم جاسم جلوب لعيبي261941033087

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0احيائيانثىواسطثانوية نور المجتبى االهلية للبناترقيه جندي دلفي سلمان261942132047

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتحنين عبد اللطيف حسن علي261942250069

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينمحمد خالد سعدون حسين261951001049

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0احيائيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتصفا رياض طه حواس261942086108

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0احيائيانثىواسطاعدادية العزيزية للبناتزهراء خيري حسين علي261942110019

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحسن حامد عبد الرضا موسى261951209030

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0احيائيذكرواسطاعدادية االبرار للبنينعمار جاسب صالح عبد261841016046

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0تطبيقيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينسيف الدين صالح علي خير هللا261951002024

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتبتول عبد الحسين محمد جواد شنين261942102019

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0احيائيانثىواسطاعدادية النور للبناتزينب جاسم محسن جابر261942119022

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينمهند مزهر عبيد زبون261941202108

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمحمد صفاء عبد الرزاق أكبر261941005110

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينعلي حسين نعيمه مطشر261941012075

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينسيف ملوك عيدان حلبوص261951027045

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الهدى للبناتاستبرق محمد صالح حمد261952090001

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0احيائيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتايه سامر عادل حمزه261942108020
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كلية الزراعة/جامعة واسط435.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينعبد هللا محمد كندوح عنبر261941007050

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينسجاد حاكم جبار عطشان261951043018

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتفاطمة الزهراء فاضل سمار مالح261952086021

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0احيائيانثىواسطثانوية االميرات االهلية للبناتزهراء حسن داود ريس261942143046

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0احيائيانثىواسطثانوية فضة للبناتنور كامل فرحان مزعل261942095049

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0احيائيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتنور احمد عباس مطر261942086149

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0احيائيانثىواسطثانوية الياقوت للبناتزينب محمد عبد الرضا مفتن261942131008

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الحي للبناتنوره عباس عليوي عبود261952107042

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0احيائيانثىواسطثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةحوراء صالح مندلي فثالي261942168003

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0احيائيانثىواسطاعدادية الزاكيات للبناتزينب صباح عزيز راسم261942103020

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتزينب عبد الحسين عبد علي غضبان131942118143

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0احيائيانثىواسطاعدادية المودة للبناتتبارك جمعه كاظم صكر261942078012

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتنور عباس حسين علي101942117113

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينحسين زيدان حسين مطلك141941012012

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0تطبيقيذكرذي قارالمختلطة (عج)ثانوية القائم جعفر صدام مطير عبيد221951275004

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوت للبناتمريم كريم حسين عبيد261942096129

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينمحمد عباس حميد مجيد261941003158

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0احيائيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتزهراء خليل ابراهيم عبد الرضا261942087050

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينمصطفى كريم جابر حالوب241951208074

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0احيائيانثىواسطاعدادية الصفا للبناتزمن مالك حسن عبد العالي261942085027

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0تطبيقيذكرميسانثانوية علي الغربي للبنينمحمد عبد الكريم جبر محمود281951013030

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينمرتضى كاظم صالح مهدي261941003171

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمؤمن حسن حسين عباس261941005103

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتزهراء عايد كطوف فارس111952074022

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتزينب علوان غزال كزار261952250028

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0احيائيذكرواسطثانوية الشباب العربي المختلطةقاسم جليل علباس مطير261941163010

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0احيائيانثىواسطاعدادية المودة للبناتغفران رحمن عبد الحسين هولي261942078040

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0احيائيانثىواسطاعداديه فاطمة بنت مديح للبناتزهراء سعدون كريم محمد261942084016

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0احيائيذكرواسطثانوية نبع العلوم األهلية للبنينحسين عطا فضاله عوده261941038038

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحسين غياث عبد عبد الرزاق261951209042

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمقتدى محمد خضير عيدان261941007096

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينرشيد كاظم ثجيل كشمر261941209076

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمحسن صالل عطيه حزام261941209192

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينعبد هللا وادي زعون حطب261941007052

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0احيائيانثىواسطاعدادية الزاكيات للبناتايات مهدي سعيد حسن261942103004
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كلية الزراعة/جامعة واسط447.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينعباس عزيز حسين شاتي261941022080

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0احيائيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنيناحمد طالب محسن فرهود261941208001

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0احيائيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتزهراء عباس خضر محسن261942106044

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمهند صالح نعمه رسن261941007102

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0احيائيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتبتول فزع والي جاسم261942109019

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعلي عماد علي ناموس261941005084

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0احيائيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينعلي شويع عناد حربي261941017064

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0احيائيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتزينب فائز خليل كطيف261942089071

كلية الزراعة/جامعة واسط450.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحاتم مهوس سعود حنوان261941209033

كلية الزراعة/جامعة واسط456.0احيائيانثىواسطثانوية العزة للبناتنبأ حيدر عبد الخضر عباس261942099043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنينعلي كريم عباس ياسر161851136013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتشروق عدي كريم كاظم261952097040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0تطبيقيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحاتم كريم جونه جلو231951042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النور االهلية  للبنينمقتدى حيدر عباس عبد الحسين221951089013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحمد كاطع منشد جحيل281951151047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0تطبيقيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتكوثر عواد عبيد حمود261952087008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0تطبيقيانثىميسانثانوية علي الغربي للبناتريام ريسان حنتوش بساط281952065013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الرافدين للبنينعباس هالل جاسم خفيف241951034018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناترقية محمد عبد الرضا خلف261952097020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينخليل عبود حسين ردام221951050017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينهيثم علي عبد جابر221951018046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينمحمد داود حسين علي221951009043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمالك رزاق عبد الحسين سدخان281951151575

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية السالم للبنينمحمد ناضل عبد الكاظم خيون221951013098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرميسانثانوية الجهاد للبنينرسول مهدي كاطع شذر281951032016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتمريم هادي داير صدام261952106005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينزين العابدين فاضل فنجان ضاحي161951085038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينباقر عبد الباسط رجب علي261951001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأحمد عالء حسين راضي241951203014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينسعد نوري عبيد عاشور161951359026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية الدرعية المختلطةسارة جبار داور فرمان241952165007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنيناحمد نعمه زعيبل عيال161951089006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمحمود عبد الساده يبر عويد261951209133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنيناسماعيل عبد الهادي جاسم حسن271951154020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0تطبيقيانثىبابلثانوية التحرير للبناتعبير فاضل كاظم علي231952096016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0تطبيقيذكرالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمحمد كاظم عسكر جباره251951052033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0تطبيقيذكرميساناعدادية المشرح للبنينجعفر صدام مارد فارس281951018011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينمصطفى ظافر سالم حسان161951375010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينعلي الحق سعدي شراد حساني221951356025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0تطبيقيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينحسين علي عبد جبر261951005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الحي للبناتسجى جبار حسين نهيب261952107028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0ادبيذكرواسطثانوية ابن سينا المختلطةبركات موسى كاظم صنيت261921166002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0تطبيقيذكرميسانثانوية السراج للبنينعلي حسين لفته حميد281951031011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينعلي حسن غالي عبود261951202059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0تطبيقيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينمؤمل حازم عبد الكاظم حسين261951002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0ادبيذكرواسطاعدادية شرف الدين للبنينمحمد علي محمد حسين261921044048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينسجاد جاسم جادر مالي261951202045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0ادبيذكرواسطاعدادية السياب للبنينعلي حاكم والي خضر261921045038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0ادبيذكرواسطاعدادية السياب للبنينحسين سالم علوان نافل261921045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0تطبيقيذكرميسانثانوية علي الغربي للبنينعبد الكريم عبد الحسن طاهر محسن281951013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0تطبيقيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينقيس قاهر كاظم عواد261951002041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحمد عباس مذكور رهيج161951358011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتعذراء كاظم سعد أبو الدوح261922091053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0تطبيقيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتزهراء حميد عزيز عباس261952102012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمؤمل علي عبد الحسين جبر281951151568

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0ادبيانثىواسطثانوية بلقيس للبناتطيبة مهند عبد العباس كاظم261922116009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينحبيب علي امتيعب ابهير281921004025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0تطبيقيانثىميسانثانوية علي الغربي للبناتزينب صبري عبد العزيز زيدان281952065018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0ادبيانثىواسطاعدادية النور للبناتتبارك فاضل جبل سهيل261922119008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينحيدر صالح عبد الحسن شاطي261921004015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية عباس فاضل عباس كاظم261921006041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية حسين علي خضير حنون261921006017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحسين عالء عبد فرحان261941209055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0احيائيانثىواسطاعدادية الفاطمية للبناتدموع راضي عبادي شكايه261942081010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينباسم ثجيل انصيف جاسم261941209027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكوت للبنيناحمد سمير حديد عبد هللا261951001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0تطبيقيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينحيدر شمخي جبر خريبط281951016048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0احيائيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينصدر الدين حسين عالوي سلطان261941017048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينأحمد مناف عزيز ياسر261941202002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينحيدر محمد حميد سفاح261941010077
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتسرى عبد الحسين كمر كاظم261952097039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ادبيذكرواسطاعدادية السياب للبنينمنتظر عزيز ظاهر مدير261921045068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0تطبيقيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتمنار علي حسين حسوني261952102019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةحسين حيدر ربيع كربول261921151003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0احيائيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينحسين عبد الرضا هادي علي261941004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0احيائيانثىواسطاعداديه فاطمة بنت مديح للبناتمنى حسين مرزوك زنوب261942084038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0احيائيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتفاطمة هشام لطيف تقي261942109081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينابرار جاسم محمد صكب261921004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0تطبيقيذكرواسطاعدادية العزة للبنينحسين كمال منخي فليح261951007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينعبد هللا شامل حمزه علوان261921176038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0ادبيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينمحمد قاسم سلمان جبر261921043030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0ادبيانثىواسطاعدادية النور للبناتوفاء صالل ستار حمود261922119047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينعبد هللا عدنان صباح متعب261941010127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحمد عادل فليح حسن261941010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينسيف رحمه لفته رويح261941209098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتابتهال جبار عبد عون عبود261952250003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعلي جواد عطا جبر261951209083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0تطبيقيذكرميساناعدادية جعفر النقدي للبنينصادق كاظم هامل جاسم281951044067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0احيائيانثىواسطاعدادية المودة للبناتزينب فاضل طعمه مطيلب261942078033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0احيائيانثىواسطاعدادية القدس للبناتزهراء رياض عبد السالم جبوري261942104057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0احيائيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتاساور فؤاد كامل عويز261942109008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0احيائيانثىواسطاعدادية الفاضالت للبناتفاطمه احمد داود سلمان261942082027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0احيائيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينهادي لهمود سوادي ستير261941208057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0ادبيانثىواسطاعدادية الموفقية للبناتمنار وهاب معارج نصار261922093073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0احيائيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتالهام عزيز محمد فرحان261942106010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينخالد عاشور عكار لطيف261941010079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينحسام جابر حسين راعي261951010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعالء رياض جبر جوده261941209127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0احيائيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء غريب زغير ضعين261942089056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0احيائيذكرواسطاعدادية الحسين للبنينمصطفى عادل فالح جاسم261941028107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينعلي جبار هاشم عناد261921015048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0ادبيذكرواسطثانوية الشباب العربي المختلطةمسلم كاظم غتر جباره261921163012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينعلي حيدر حسن متيعب281921004094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0احيائيذكرواسطاعدادية النعمانية للبنينمنتظر محمد شتيوي ساهي261941009158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمصطفى سعد عبد الصاحب سلطان261951209142
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمرتضى محمود عباس كاظم261941209229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0احيائيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتيقين نوري دويح حسون261942087148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناترغد جمعه جالب عليوي261942250092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0احيائيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتمنار عماد احمد كريم211942093070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0احيائيذكرواسطاعدادية االحرار للبنينمصطفى احمد كاظم جنيجل261841018036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0احيائيانثىواسطاعدادية الحي للبناتطيبه مهدي عيسى علي حسين261942107082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0ادبيذكرواسطاعدادية االحرار للبنيناحمد لطيف يوسف عبد261921018005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0احيائيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينحيدر سعد عباس عبود261941002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينعباس محمد عبد دويش261941003098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينحمزه هادي محمد محمود261921015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0ادبيذكرواسطاعدادية االحرار للبنينجالل حسين رزن طعمه261921018012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0احيائيانثىواسطاعدادية الحي للبناتسجى حيدر اعنيد يرموز261942107069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمصطفى باسم محمد سعيد عبد الحسين261941005122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0احيائيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينحسين رحم جبر عكار261941004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتنور الهدى سعيد حلواص عيفان261952086030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0احيائيانثىواسطاعدادية الصفا للبناتزينب حسين علي تمن261942085034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0احيائيانثىواسطثانوية االميرات االهلية للبناتزهراء هشام محمد عبود261942143060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0احيائيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينعلي طالب شالكة جحش221941098112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0احيائيذكرواسطاعدادية الحسين للبنينمحسن كريم عليوي صياح261941028092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0احيائيانثىواسطثانوية الياقوت للبناتفاطمة رزاق ياري خليف261942131013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0احيائيذكرواسطاعدادية الحسين للبنيناحمد رحم لفته مجاهر261941028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناسعد فرج راضي سلطان261941209019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينمصطفى مصلح عطيه هادي261921015078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0احيائيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتهدى سالم معيدي وادي261942109117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0احيائيذكرواسطاعدادية النعمانية للبنينظاهر حسين هالل ظاهر261941009066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0احيائيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنيناحمد شنين جوالن خلف261941004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0احيائيانثىواسطاعدادية المودة للبناتتبارك عماد ناجي محسن261942078013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينجليل سرحان حمد حليحل261941022024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0ادبيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينعلي عادل بكه رضا261921202015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0احيائيانثىواسطاعدادية الحي للبناتزينب مخلص محمد حميد261942107060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةكرار عبد الساده كاظم شكبان261921157031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينمرتضى اثير كاظم عويد261921033056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0ادبيذكرواسطثانوية بو مدين المختلطةكرار هادي مهر داخل261921154023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنيناحمد عزيز حسين شاتي261941022006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0ادبيانثىواسطاعدادية النور للبناتسجى عبد الرضا زيدان حاوي261922119032
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط477.0تطبيقيذكربابلثانوية الغزالي المختلطةقاسم ساجت حامد شالل231951186025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعلي عادل زبون الزم261951209092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين علي عبد االمير هادي251951008049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0تطبيقيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتنجاة محمد خماط عليان261952087010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0تطبيقيذكرذي قارثانوية التضامن المختلطةمصطفى عادل جاسم كميل221951016046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0تطبيقيذكرذي قارثانوية صفي الدين للبنينغالب صبيح رخيص خضير221951061026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية العرب المسائية للبنينماجد حامد حسن كاطع161951370061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط500.0تطبيقيانثىواسطثانوية جصان للبناتآمنه ضياء حميد حمادي261952071002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط518.0احيائيذكرالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعباس جواد كاظم هالل251941052037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0احيائيانثىواسطثانوية نور المجتبى االهلية للبناتشمس فايق عزيز حسين261942132110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتيقين باسم جميل سوادي221942172112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتاساور عاد ياسر جويعد261942102008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0احيائيانثىواسطاعدادية المناهل للبناتزهراء ابراهيم زاهر محمد261942115011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0احيائيانثىواسطثانوية فضة للبناتتيسير كردي عطشان خليف261942095012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط524.0احيائيانثىواسطثانوية ام البنين االهلية للبناتمريم ماجد مهدي حسن261942121013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط525.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينعباس نعيم صالح مهدي261941003101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0احيائيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينصادق عباس طعمة بدن281941010013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناترحمة علي جبر كربول221942172026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0احيائيذكرواسطثانوية دعبل الخزاعي للبنينأحمد حسين محيسن عباس261941160001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0احيائيانثىواسطاعدادية المودة للبناتبراء حسين محسن مصاول261942078011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0احيائيانثىواسطثانوية جصان للبناتزهراء ابراهيم عكروك حسين261942071012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0احيائيذكرواسطثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينعيسى عيدان رسن معن261941204016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0احيائيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتشكران جاسم زويد شنون221942424110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنيناحمد فرج ذويب كيوش261941202006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط576.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتتبارك حسن عزيز دارم261942250053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط591.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينحسين حمزه مذبوب عبد261941202019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط604.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينمحمود عجيل عبيد عتيل261941010206

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينجاسم هاشم حسن مصطفى171921016021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنينجعفر عبد الرضاء علوان عبود271921021016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيانثىميسانثانوية االقصى للبناتشجن جابر رحيمه مصيبر281922071022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةحسن جواد كاظم شمخي261921157007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينماجد ناجح سالم رضيوي291921016059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينحسن عباس فاضل شكور201921016020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكربابلثانوية الفالح المختلطةحسين جبار حميد محمد231921198007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينحسين هاني مفتن حسن221921090020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيانثىديالىثانوية العذراء للبناتسارة بكر احمد خلف211922154015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينعباس عبد الرزاق حميد حسن221921319013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ادبيذكرذي قارالخارجيونسجاد جبر عداي ثجيل221921400027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ادبيذكرواسطثانوية الغسانية المختلطةعمار حسين علي عباس261921156029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ادبيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينسجاد عيسى سلمان موسى261921017044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ادبيذكرذي قارالمختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين انور رشيد حسين شنيتر221921279002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ادبيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمحمد سجاد عمران جمعه231921002036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ادبيذكركركوكثانوية الملحة المختلطةعلي ياسين خلف جمعة201921202008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينراشد محمد راشد ضاعن221921376033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينمصطفى زيدان جبر يوسف261921201162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينيعقوب عيال حمد عداي261921005096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينعماد هاشم حسين عصمان261921033046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينحسنين فارس عبد الواحد شلوش261921033015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتالهام حسن مهاوش نذير261922106003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرواسطثانوية الغسانية المختلطةمعتز منذر كريم جاسم261921156043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرالبصرةثانوية المدينة للبنينمصطفى حسين عبد الباري طاهر161921029056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينجاسم محمد جاسب حاتم281921022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينحسن هويدي بريبر ظاهر241921208006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينعلي عايد غالي حافظ281921015057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرالمثنىثانوية علي األكبر للبنينكرار عبد الحسن اسماعيل محمد291921105027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينكريم عماد حمزة مزعل291921001145

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةحليم صاحب مهول جدوع291921109040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينعلي جاسم غالي نعيس291921014131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينمنتظر احمد شاكر صالح291921010137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرديالىثانوية الفضائل المسائية للبنينحاتم صباح نصيف جاسم211921275008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرذي قارثانوية حجر بن عدي المختلطةطه كاتب لفته اليذ221921231008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرديالىثانوية االمامة للبنينحسين وليد حسن علي211921083010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينميثم علي ناصر حسين221921090075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينحسن فليح حسن ضيدان221921366012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرذي قارثانوية الجبايش للبنينجواد كاظم عبد مسلم221921045002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينمحمد شاكر عطية دويخ221921086082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنيناحمد فالح حسن عداي221921086010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفجر للبناتفاطمه جبار خضير محيسن221922132012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحمار للبنينحسين طاهر سوادي سماري221921044004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكربابلثانوية الفالح المختلطةعباس تميم زغير لفته231921198021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيانثىبابلالخارجياتبتول  تركي محيسن جاسم231922401008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمصطفى حامد كامل سرحان231921006063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينحسين كاظم مطير خضير281921022028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيانثىواسطاعدادية رملة للبناتافراح حسين سنيد ماهود261922123002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرميساناعدادية االرشاد للبنينمرتضى عباس حوشي قاسم281921101047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرواسطثانوية المنى المختلطةعلي عزيز حمزه خضر261921177011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينحسين حردان حسين خلف201921251029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنيناحمد زياد مجدي عودة291921023003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنيناحمد مهدي عروادي فليح291921016003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرديالىاعدادية البعثة النبوية للبنينمسلم جواد كاظم حميد211921028020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيانثىواسطثانوية األعراف المختلطةنجالء ياسر امنيشن طاهر261922161015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتضحى علي سعد أبو الدوح261922091049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينمحمد عبد الحسين طعيس هليس261921043028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينمحمد قاسم عبود هميد261921043031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمحمد كريم عبد هللا حسن261921005080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينمحمد حازم عبيد خلف231921016064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينياسر عبد الرحمن محمد امين211921001072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينمنتظر خلف بلعوط محمد281921010099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينحسين علي شكاح ورش151921013026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتزينب قاسم كطوف محمد261922087036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيذكرميسانثانوية علي الغربي للبنينمرتضى محسن ناصر هويصين281921013061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينحسين حميد خليفه حمزه261921176012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيانثىواسطاعدادية الموفقية للبناتضحى عطا هاشم سلمان261922093054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية كرار ابراهيم منصور كامل261921006069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتبشائر قاسم متعب جلود221922323005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ادبيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينمحمد خالد حسيب عبد الوهاب211921039021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0ادبيانثىواسطاعدادية رملة للبناتايه محمد وحيد كليهم261922123006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0ادبيذكرواسطثانوية المنى المختلطةقصي رياض عباس خلخال261921177013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0ادبيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينعبد علي غسان ثعبان عبد علي251921152014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0ادبيانثىواسطاعدادية النور للبناتنور الهدى طالب عبد السادة شياع261922119041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنيناحمد علي سعد طخاخ221921376007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ادبيذكرواسطاعدادية سيد االنام للبنينعلي سلمان علي غركان261921046034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةماجد مهدي عبود عباس261921173040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ادبيانثىواسطاعدادية رملة للبناتفاطمه عباس سرحان جاسم261922123026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمصطفى حاتم كاظم كعيد261921005088
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينسجاد عقيل جواد كاظم231921009055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينبالل صباح عبد حسون261921013018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ادبيانثىواسطاعدادية الرحمة للبناتفاطمه حازم كاظم غيدان261922127046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ادبيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتغفران طالب جبار فليح261922087044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينأمير حازم هادي شاكر231921006005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ادبيذكرميسانثانوية علي الغربي للبنينعبد هللا عبد الكاظم فالح حميد281921013031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينعقيل عبد بنات اميض281921010051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ادبيانثىواسطاعدادية الخوارزمي للبناتزينب عبد الكريم كريدي حسين261922111027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحسين خضر عباس حمود231921042023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينبالل قاسم محمد جعفر حسن271921020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ادبيذكرذي قارثانوية الصدرين المختلطةليث حسين عيسى حسن221921213014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الصالحية للبنينليث رحيم نعمه عيسى241921022038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ادبيانثىواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةزينب علي هاتف عبد الزهره261922155006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينمصطفى باسم سماري فالح261921004064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينمحمد صالح حسن محيل261921047169

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ادبيذكرميسانثانوية السراج للبنينمختار علي حسن علي281921031032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيانثىواسطثانوية الكريمية للبناتازهار ياسر حسين عبد261922128002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينيعقوب عزيز ضيدان عجيل221921366045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينعباس اياد طارق كاظم231921008076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينعباس رحيم شهيد مجاجر141921048063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيانثىذي قارثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتبراق علي عواد حذي221922422007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتمنار عادل رحيم نعمة281922093067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيانثىواسطاعدادية الفاطمية للبناتفرقد حميد مجيد محسن261922081037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ادبيذكرواسطاعدادية سيد االنام للبنينعباس عالوي شريف رحم261921046025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينجعفر سعد جبر سيالن281921046006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ادبيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينعبد هللا محمد عبد الرزاق عبد الحسين261921020020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ادبيذكرواسطثانوية بو مدين المختلطةعباس هاني محسن عكش261921154015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ادبيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتنور مظفر محمد صالل261922109040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ادبيذكركربالءثانوية المجد للبنينعباس اكرم محمد مصحب271921012012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينحسين علي داغر شهيب241921019011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتابتسام طعمه عبد محمد241922115005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينمصطفى احمد كاظم حميد261921047185

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينمصطفى غني موحان عناد261921015076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينحسين أحمد حسين كامل231921034016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةسجاد ماجد لطيف سعدون261921157014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0ادبيذكرديالىثانوية ثابت بن قرة المختلطةحسن هادي محمد جاسم211921222005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ادبيذكرذي قارثانوية الفصاحة المختلطةرامي عدنان جبار كاظم221921237006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ادبيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتهدى محمد داود حسون261922087058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ادبيذكربابلاعدادية كوثا للبنينعلي طالب حساني شمران231921051035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينامين عويد واوي سموان291921016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةتحسين فالح هادي عليوي261921157004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحمار للبنينمنتظر سعد كاطع منشد221921044014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ادبيانثىواسطثانوية بلقيس للبناتمريم سليمان شفيق خليل261922116010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعلي االكبر جبار حسوني شمخي261921005044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينعقيل جليل ابراهيم مانع241921024017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينفارس امجادي نعيم جبار291921016051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينناجح شاكر جمعة حسين291921028157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينمهند سالم جبر جاسم111921032055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0ادبيذكرواسطثانوية الفرسان المختلطةمحمد لفته وديع وناس261921158027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0ادبيانثىذي قاراعدادية قلعة سكر للبناتشكران علي غازي كزار221922171016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0ادبيذكرواسطثانوية ابن خفاجة للبنينماجد شمخي منصور عبد الحسين261921159022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينمحمد قاسم جواد كاظم291921028134

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0ادبيذكرذي قارثانوية المعارف االهلية للبنينمحمد جاسم جبر منصور221921381022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0ادبيذكرواسطاعدادية االحرار للبنينجعفر ربح نعيم خليف261921018010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتزهراء جباري جادر جابر241922115031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0ادبيانثىواسطاعدادية الفاطمية للبناتيقين حيدر مجيد فرج261922081044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينمنتظر ستار عبد الرضا كاظم261921047194

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0ادبيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناتتبارك سعد منصور عبود261922074012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0ادبيانثىواسطاعدادية الموفقية للبناتفاطمه حيدر صبري خساره261922093059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةمحمد فهد اليذ حمد261921173044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.0ادبيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينعبد الرضا طالب حلو مذكور261921205023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0ادبيذكرواسطثانوية الفرسان المختلطةحسام جبر ملك طربوش261921158006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينرأفت حالوب مطر ثجيل161921435011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0ادبيانثىواسطاعدادية الفاطمية للبناتفاطمه عزام حسين مطلك261922081034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0ادبيذكرذي قارثانوية كاظم الغيظ المختلطةعلي جبر ثامر ناصر221921230004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الكرار المختلطةمنتظر حسين علي عكلو241921150023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0ادبيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينحسين حسن عبد االمام حسين261921017022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0ادبيذكرالديوانيةثانوية المرادية المختلطةمحمد قاسم بريد جاسم241921158022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينرائد حميد جواد كاظم241921019018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ادبيانثىواسطثانوية التاميم للبناتفاطمه جابر خضر راضي261922101028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةمحمد حامد سرحان ناصر261921173042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينرسول عواد حسن محيسن281921010036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينحسن زهراو جناني جليل281921015013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتزينب منصور مناحي ناصر221922424011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينحسنين جهاد هالل حسين231921006012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0ادبيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتفاطمه صالح عزيز ليلو261922109027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ادبيانثىواسطاعدادية الصفا للبناتزينب علي حسن سعيد261922085018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العزم المختلطةمحمد منصور جاسم محمد161951309046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سيد االنام للبنينمحمد علي ابراهيم ابو الهيل حذيه241921039027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0ادبيذكرالديوانيةثانوية المرتضى االهلية للبنينجعفر حيدر حسين علي241921065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتسجى جبار عجيل محيسن261952250036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0ادبيانثىواسطاعدادية رملة للبناتحوراء عبد سالم عبد261922123010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينعبد هللا نعمه تعيب عاجل241921012030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينعلي رحيم زغير عبود161951357224

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينحسن دوان حمزه هالل241921016015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينمحمد ناجي علوان كطان261921033055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةناطق عواد بكان عكيلي261921173053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0ادبيذكرالديوانيةثانوية راهب بني هاشم المختلطةحسن غافل راشد هديد241921153007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينمنتظر علي رشيد مكطوف111951021105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ادبيانثىواسطثانوية عشتار المختلطةزينب جار هللا بسيتي حسن261922170003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ادبيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتزهراء محمد عبد الواحد فالح261922087033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينفاضل خالد كاظم راضي221951302067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينباسم صياح عبيد جارم291921014022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النيل للبناتشمس رشاد مزهر عبد221952169016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينحسين ناصر علي حسين221921006017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0ادبيذكرذي قارثانوية كاظم الغيظ المختلطةمؤمل كاظم حبيب طاهر221921230006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0تطبيقيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناترانيا كريم عبد الحسين محمد221952135005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتنور هادي رزيج تركي221922172034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينمحمد نجم ناجي فجر261921026060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينحسين عدنان سلمان عبود161921435010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينحسين محمد تويو خضير221921086029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةماجد حامد عبيد حسن221921311082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0ادبيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتزهراء عباس كاظم حمدان221922115028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0ادبيانثىواسطثانوية القباب الذهبية للبناتفاطمه حسين علوان دريعي261922129032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0ادبيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتكوثر علي عبد الواحد مراد261922106021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0ادبيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتساره بالسم حامد عامر221922417012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0ادبيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتفاطمه حسن عبد االمير علوان261922087046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0ادبيانثىواسطثانوية القباب الذهبية للبناترقيه باسم محمد فاضل261922129011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينمرتضى عصام فاضل عباس271941007133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0احيائيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينعماد خلف جبر عيسى221941363080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط563.0احيائيانثىواسطثانوية الشباب العربي المختلطةرقية محسن علوان جواد261942163010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط565.0ادبيذكرالمثنىثانوية فجر السالالت المختلطةمهدي صالح رجيف سلمان291921111013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النورين للبنينعلي احمد جلود عرنوص141921004037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط568.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية فلسطين للبنينكرار أزهر كريم سلمان241951013061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط573.0احيائيانثىواسطثانوية فضة للبناتحوراء خلف كعيد سعيد261942095013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط588.0احيائيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتزينب عبد الخضر رزيج ابو الهيل261942097062

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0ادبيذكرواسطاعدادية سيد االنام للبنينعباس لطيف جيجان صكر261921046026

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينحسنين كريم فرحان عباس261921033016

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينوالي عزيز والي زكي261921033066

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةمؤمل رحمان سلطان جياد261921157032

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ادبيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتزينب علي ديوان سعيد261922097022

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتعذراء طالب محمد حسين141922079088

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ادبيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتفاطمه محمد خالد متعب261922109028

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ادبيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتمالك ربح نعيم خليف261922106025

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0ادبيذكرواسطاعدادية السياب للبنينحسن هادي جميل ذياب261921045007

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0ادبيذكرواسطاعدادية االحرار للبنينكرار مالك حمزه هبر261921018044

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينمؤمل نصير وارد زغير281921012051

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينسجاد ذياب راضي حسين281921015034

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ادبيذكرواسطاعدادية السياب للبنينعباس رعد نعيم محمد261921045029

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ادبيانثىواسطاعدادية عطر الوالية للبناتمريم حسين خميس بستان261922117019

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0ادبيانثىواسطثانوية جصان للبناتمريم ماجد كاظم جاسم261922071019

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةسجاد كريم عاجل ياسين261921157013

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0ادبيذكرواسطاعدادية سيد االنام للبنينمصطفى جابر عطيه فرج261921046043

كلية اآلداب/جامعة واسط427.0ادبيذكرواسطاعدادية جصان للبنينعلي جعفر كاظم فرمان261921036006

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0ادبيذكرواسطاعدادية سيد االنام للبنينعباس ربيع موحان ضيدان261921046023

كلية اآلداب/جامعة واسط441.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينياسين سالم عسل علوان261921015084

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0تطبيقيانثىواسطثانوية االميرات االهلية للبناتزينب الكبرى علي جابر يوسف261952143016

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0ادبيذكرواسطاعدادية جصان للبنينعلي سمير يوسف بالسم261921036008

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينقاسم محمد جايد ثجيل161951007097

كلية اآلداب/جامعة واسط449.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينعبد هللا كمال جبار خلف261951048023
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كلية اآلداب/جامعة واسط452.0تطبيقيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتغدير كاظم اسماعيل علي261952102015

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0احيائيانثىواسطاعدادية الخوارزمي للبناتبنين محسن سلمان حنيطان261942111008

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتسكينه جادر هادي ابراهيم251942170265

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0احيائيانثىواسطثانوية العزة للبناتهبه عامر بلبول داود261942099046

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0احيائيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينحيدر احمد علي بنيان261941002036

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الحر الرياحي المختلطةعلي شاكر زيبك محي161951308011

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينعالء نايف فريفش حسن241941203162

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0احيائيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينمصدق عبد الجبار جداح عطيه261941048090

كلية اآلداب/جامعة واسط457.0احيائيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتزينب علي عايد ثنو261942086089

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحسنين احمد ناجي نعمه251941007064

كلية اآلداب/جامعة واسط461.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينحسين فالح حسن شمخي261941022043

كلية اآلداب/جامعة واسط462.0احيائيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتزهراء علي صاحب نعمه281942055054

كلية اآلداب/جامعة واسط470.0احيائيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينابراهيم رافع احمد عبد هللا161941019001

كلية اآلداب/جامعة واسط475.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوت للبناتزينب خليفه عباس غميز261942096075

كلية اآلداب/جامعة واسط477.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنرجس حاكم محمد لفته221942323307

كلية اآلداب/جامعة واسط487.0احيائيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينحسين ثامر راشد شيال261941008006

كلية اآلداب/جامعة واسط491.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوت للبناتنور علي داود سلمان261942096149

كلية اآلداب/جامعة واسط495.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتهبه عدنان ضمد ساير141942145191

كلية اآلداب/جامعة واسط498.0ادبيانثىواسطثانوية القباب الذهبية للبناتغدير جبار عبيد مركص261922129031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةحسين علي اسمير حمزه231921173020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ادبيذكرميسانثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينسجاد جاسب عبد علي عبد هللا281921152026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0ادبيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينزكي صبري جاسب محيبس281921151117

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية شفق النور للبنينجاسم شريف جاسم ابراهيم141921061012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينعلي صادق عزيز رحيم291921014139

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينكاظم جواد ناصر كرم281921046077

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتحنين هالل عبد الحسن ملزوم241922115015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0ادبيذكرذي قاراعدادية شمس االمل للبنينحسين مجيد مهدي حسين221921374011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0ادبيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينهشام سعدون عبيد حسون231921255096

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0ادبيانثىواسطثانوية البهجة المختلطةدعاء عظيم فرحان منفي261922167005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0ادبيذكرميساناعدادية المشرح للبنينكرار ماجد كرم حسن281921018057

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتمريم عدنان هادي فرحان261922091063

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينعلي عبد هللا كاظم حسين221921019020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينصالح وليد صادق سلمان161921358029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينضياء ثامر محمد ناصر291921021043

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط438.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحمار للبنينمؤمل مهدي عوده محيسن221921044011
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط439.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتعذراء حامد حاتم رايح261922091051

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط439.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينابراهيم هاشم بادي زغير261921005002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط439.0ادبيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينعلي كاظم عذاب راضي231921038021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440.0ادبيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتفاطمه هادي جوده شاهين221822168049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440.0ادبيذكرذي قاراعدادية الجواد للبنينحكيم داخل عاصي محسن221921062011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0ادبيذكرواسطثانوية الغسانية المختلطةمجاهد ساجد محسن راشد261921156034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0ادبيذكرواسطاعدادية شرف الدين للبنينحسن ورور كرز كاظم261921044014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمحمد مايح تركي عبود251921122171

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0ادبيذكرذي قاراعدادية الجواد للبنينمحمد عبد هللا صباح محمد221921062032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0ادبيذكرذي قاراعدادية الجواد للبنينعباس فؤاد محسن موسى221921062019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0ادبيذكربابلاعدادية كوثا للبنيناحمد شهيد راضي دعيم231821051001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط452.0ادبيانثىواسطثانوية رفيدة االسلمية للبناتوالء لطيف جابر خريبط261922135036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابي الخصيب المختلطةعلي جميل عبد الخضر مسعد221951212004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0احيائيذكربابلاعدادية الثورة للبنينالحسين فاضل عباس شيال231941003005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينمحسن عبد الحسن عبد خنجر261941022132

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0احيائيانثىبابلثانوية المرتضى المختلطةذكرى رضا معجال مهدي231942185008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمصطفى احمد فيصل طراد231841002186

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتنور مالك نوح عبد231942089161

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة الصدر للبناتزينب سمير جبر محمد141942136028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الثورة اإلسالمية للبنينكاظم حمزة حنتيت شراد241941021033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0تطبيقيانثىواسطثانوية جصان للبناتزهراء عماد خضير شبي261952071004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0احيائيذكرواسطثانوية نبع العلوم األهلية للبنينمحمد مهدي عبد علوان261941038154

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتايه محمد كاظم خميس231942109015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0احيائيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةحسن قصي علوان جدوع231941168005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينعلي مهدي أبو كطيفه ثامر241941008091

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتحوراء محمد مهدي كطل221952321015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0تطبيقيذكرذي قارثانوية انوار الهدى االهلية للبنينعبد هللا جبر خنفر فيصل221951368012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتمريم نديم عواد حمادي241942124132

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةمؤمل نعيم رزاق عبود261921173039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0احيائيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينسيف حسين علي عبود221941040084

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينعلي طالب كاظم شمخي241921012037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0احيائيانثىواسطثانوية القسام االهلية للبناتزهراء صالح هادي جبار261942122010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينصفاء عبد الحسين مجلي سرحان261941010103

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0احيائيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةحيدر حسن نعمه غانم221941311026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0احيائيانثىواسطثانوية قبلة االحرار للبناتبيادر محمد هاشم نايف261942138003
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0تطبيقيانثىميسانثانوية الغفران للبناتبثينة ناظم طعمة عواجة281952069011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0احيائيذكربابلثانوية ذي قار للبنينمرتضى عبد هللا حسين حمزه231941024065

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينهشام صبيح هداد ايدام221921376127

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0احيائيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينباقر عماد احميزة كاظم231941017017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتهاجر باسم لطيف عواد261942083103

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0ادبيذكرواسطاعدادية االصالة للبنينعادل جاسم حميد هدهود261921035038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0احيائيانثىواسطاعدادية القدس للبناتآيات حسين خضر فرمان261942104001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0احيائيانثىواسطثانوية العزيزية االهلية للبناتيقين عبد الحسن محمد داود261942120274

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0احيائيذكربابلثانوية بدر الكبرى المختلطةحسين علي عباس كاظم231941199005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0احيائيذكربابلثانوية البشائر للبنينعباس محسن شمخي شهاب231941028016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينكرار توفيق هادي منذور231941257137

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتوفاء ناظم لطيف عواد261942083111

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0احيائيانثىواسطثانوية العزيزية االهلية للبناتنبا احمد علي حمد261942120233

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينعهد هللا علي عداي عوده261941001138

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط474.0ادبيانثىواسطالخارجياتزينب صالح زيدان حسين261922401012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط474.0احيائيانثىواسطثانوية امنة بنت وهب للبناتاسيل فالح مخلف كاظم261942112001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط474.0احيائيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينعلي حسن عليوي دشمان261941208023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط475.0احيائيذكربابلثانوية المؤاخاة المختلطةعلي مهدي مرسول مخيف231941220010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0احيائيانثىواسطثانوية امنة بنت وهب للبناتساره جاسم مطر محسن261942112025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0احيائيانثىذي قارثانوية االيمان المختلطةزينب ربيع فزع طحيم221942214010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0ادبيانثىواسطثانوية االنتصارات للبناتعلياء مراد كاظم مناع261922072030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0ادبيانثىواسطثانوية الحياة المختلطةأسيل عليوي حسن حميد261922151001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينمحمد حمزة عذاب راضي231941252138

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0ادبيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتسبأ احمد عبيد عوده261922083031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتصابرين شاكر عجيل علي261922091047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينحسين نعيم عبد المحسن سلمان261941010064

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط489.0احيائيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتفاطمة حسين جاسم طرطير261942126054

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط497.0احيائيانثىواسطثانوية االنتصارات للبناتغفران محمد حسن بديوي261942072039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط498.0احيائيانثىواسطاعدادية القدس للبناتفاطمه علي عجرش فليح261942104124

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط503.0احيائيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينصادق عطا خير هللا حمدان261941208013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط504.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتفاطمه كريم عوده حسين141922100076

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط507.0احيائيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتناديه سعد جسام حسن261942091027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط509.0احيائيذكرواسطاعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحمد حمود جاسم عبيد261941023001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط577.0احيائيانثىواسطاعداديه فاطمة بنت مديح للبناتسجى قاسم عبود رديني261942084026

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينعلي خالد سلمان عبود231921010057
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قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0ادبيانثىواسطاعدادية الخوارزمي للبناتحوراء كريم ضباب مخيلف261922111014

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0ادبيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتزهراء احمد باقر وثيق261922087024

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتزهراء عبد غانم رزاق281922051020

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0ادبيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينشاكر احسان حميد صخي261921037021

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينحسين علي شهاب ساهي261921025025

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط427.0ادبيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناتزهراء سعد جوده كويجو261922074023

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينعمار ياسر حسين رداد221921018024

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنينمنتظر سالم ياسر كريف221951026096

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0احيائيانثىذي قارثانوية النصر المسائية للبنينايات حسين خضر حميد221942314004

كلية الطب/جامعة ميسان685.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتكوثر عقيل حيال مناحي141942086197

كلية الطب/جامعة ميسان692.0احيائيانثىميسانالخارجياتايمان زاير محسن ايديم281942401003

كلية طب االسنان/جامعة ميسان678.8احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االعتزاز للمتميزاتفاتن رحيم صدام جعفر131942121115

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان588.0تطبيقيذكرميساناعدادية اإلعتدال للبنينحيدر عبد هللا عطية محمد281951017032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان589.0تطبيقيذكرميسانثانوية الصفا المختلطةعماد جبار محسن حسين281951105017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينيوسف كريم جبر كاظم281951151806

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان585.0تطبيقيذكرميسانثانوية دجلة للبنينجواد كاظم جبير خليفه281951012017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0تطبيقيانثىميسانثانوية بني هاشم المختلطةشهل مطر عبد الحسن فنجان281952106007

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان576.0تطبيقيذكرميساناعدادية كميت للبنيناحمد عدنان رحم سلمان281951015002

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان597.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينمصطفى محمود مرزوك حسان161951090057

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0احيائيانثىميسانثانوية االصالة للبناتزهراء فاضل كاظم حزام281942051050

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0احيائيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتحوراء فالح حسن جبر281942062017

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان653.3احيائيذكرميسانثانوية المتميزينمصطفى سادة زاير علي281941026028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان639.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينحيدر جواد كاظم حسين241951203081

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان642.0تطبيقيذكرميسانثانوية بني هاشم المختلطةحسن قحطان موسى مهدي281951106004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0تطبيقيذكرميسانثانوية الصفا المختلطةسجاد ياسر جبر خضير281951105014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0تطبيقيانثىميسانثانوية العمارة للبناتنور الهدى فاضل عبيس جاسم281952059054

كلية العلوم/جامعة ميسان531.0تطبيقيانثىميسانثانوية النضال للبناتزهراء كاظم جبار ياسين281952050031

كلية العلوم/جامعة ميسان560.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتنور الهدى عمار قاسم عبودي281942190128

كلية العلوم/جامعة ميسان564.0احيائيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينحسنين رحيم محسن نور281941021008

كلية العلوم/جامعة ميسان575.0احيائيانثىميسانثانوية النضال للبناتزهراء رحيم عبد الحسين لفته281942050025

كلية العلوم/جامعة ميسان578.0احيائيانثىميساناعدادية اليمامة للبناتهاجر محمد خماس جبر281942063105

كلية العلوم/جامعة ميسان585.0تطبيقيذكرميسانالخارجيونمصطفى سوادي حسن كلخان281951400036

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0تطبيقيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينحسين رحيم حسن عبيد281951021017

كلية العلوم/جامعة ميسان643.0احيائيانثىميسانثانوية غرناطة للبناتزهراء كاظم حسين موسى281942074025

كلية العلوم/جامعة ميسان654.0احيائيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتسارة محمد كاظم رهيف281942070037
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كلية القانون/جامعة ميسان494.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينحيدر خزعل هاشم زبون281921021016

كلية القانون/جامعة ميسان497.0ادبيذكرميساناعدادية المشرح للبنينرسول سد خان وني روسي281921018024

كلية القانون/جامعة ميسان498.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينابا الفضل احمد علوان حرفش281921021001

كلية القانون/جامعة ميسان520.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتزهراء عبد الكريم رحيم خليل281922070035

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينحسن احمد جودة حمادي281921046008

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0ادبيانثىميسانثانوية النضال للبناترسل عبد الحسين راضي مطلك281922050014

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0ادبيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتسجى حيدر محسن عبد الرضا261922102017

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0ادبيانثىميسانثانوية سيناء للبناتآيه ضياء عبد االمير عبد الحسين281922064002

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنيناحمد مصطفى ماضي محمد131921045008

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينسجاد شاكر محمد حسين281921015036

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينابو الحسن عماد فاضل كاظم281921012002

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنيناحمد عبد الواحد مجبل هاشم281921004013

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االمام الحسين للبنينحسين فاخر جالب خابط161921021011

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0ادبيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتدعاء اليذ جبار حمود281922062016

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0ادبيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتقمر عالء فخري يوسف281922055064

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان429.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينحيدر حميد راضي شراد281921012025

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان430.0ادبيانثىميساناعدادية اليمامة للبناتهدى محمد عبد القادر محمد281922063036

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينحسين محمد طه ياسين281921012022

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0ادبيذكرميسانثانوية ضياء الصالحين للبنينعباس هاشم طاهر حسين281921039030

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0ادبيانثىميسانثانوية رتاج الكعبة للبناتنور صبيح دعير ماذي281922088067

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0ادبيذكرميساناعدادية المشرح للبنينمحمد علي عبد الزهره فليح281921018062

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان433.0ادبيذكرميسانثانوية الكحالء للبنينعبد هللا علي فاروق خضير281921007022

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان433.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينجواد كاظم غازي حسوني281921019019

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان433.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينمصطفى حبيب جبار جاسم281921021055

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان434.0ادبيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتغدير حسين شاطي ابراهيم281922190052

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان434.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتفاطمة حسين جادر محي281922061040

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتزينب مزهر شاطي جاهد281922095035

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان438.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتنور علي عويز نعمة281922070071

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان438.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنيناحمد خلف صالح عتيوي281921004007

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان444.0ادبيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينمحمد جاسب صاحب سبع281921002056

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان461.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينضرغام صالح عويد محيبس261921004027

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان472.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينمصطفى صالح هادي حمود281921004151

كلية التمريض/جامعة ميسان639.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينفاطمه مهدي لعيبي عطشان221942309020

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0احيائيذكربابلثانوية العراق االهلية المسائية للبنينعلي ماجد طهيلي شدهان231941260006

كلية التمريض/جامعة ميسان672.0احيائيانثىميساناعدادية الفرات للبناتفاطمه سالم جوحي مسيعد281942060031
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كلية الزراعة/جامعة ميسان427.0احيائيانثىميسانثانوية االصالة للبناتبيداء قاسم راضي حسن281942051016

كلية الزراعة/جامعة ميسان427.0احيائيذكرذي قارثانوية الصمود للبنينمصطفى حسين محمد ذهيب221941008026

كلية الزراعة/جامعة ميسان428.0احيائيذكرميسانالخارجيونمحمد حسين علي معيدي281941400013

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0احيائيذكرالبصرةثانوية الفرات األهلية للبنينحيدر حكيم حمدي محمد161841079007

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0احيائيذكرميسانثانوية السالم للبنينحسين محمد حسين داود281941005011

كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0تطبيقيذكرميساناعدادية االندلس للبنينحسين احمد زامل زاير281951009021

كلية الزراعة/جامعة ميسان435.0تطبيقيانثىميسانثانوية الصفا المختلطةايمان كريم حميد عبيد281952105003

كلية الزراعة/جامعة ميسان435.0احيائيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتمنتهى راضي حواس محمد281942068082

كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0تطبيقيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتمالك فرحان عبد السادة سعد281952070082

كلية الزراعة/جامعة ميسان437.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتزهراء جمعه حبيص محمد281952068024

كلية الزراعة/جامعة ميسان438.0تطبيقيذكرميسانالخارجيونبنان هادي بهير حسن281951400008

كلية الزراعة/جامعة ميسان438.0احيائيانثىميسانثانوية صدى العلوم االهلية للبناتغفران محمد عصملي رضيو281942054039

كلية الزراعة/جامعة ميسان440.0تطبيقيانثىميساناعدادية البيان للبناتفاطمه محمد شهاب احمد281952078033

كلية الزراعة/جامعة ميسان440.0احيائيانثىميسانثانوية العمارة للبناتافنان ضمير ناجي حاجي281942059016

كلية الزراعة/جامعة ميسان441.0تطبيقيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتفاطمة مهدي شرهان سلمان281952070074

كلية الزراعة/جامعة ميسان442.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينسيف بدر قاسم سعيد281951001061

كلية الزراعة/جامعة ميسان442.0تطبيقيانثىميساناعدادية اليمامة للبناتبركه عباس كاطع ماذي281952063004

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0تطبيقيانثىميساناعدادية البيان للبناتنور الهدى عباس فاخر عبود281952078042

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتعلياء ناصر داود غالي281952051053

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0احيائيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتزهراء خضير عباس زبون281942061013

كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتمريم علي رمح هاشم281952051067

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتهيدب مرتضى عبد هللا محمد281952051079

كلية الزراعة/جامعة ميسان448.0تطبيقيانثىميسانثانوية كميت للبناتحميدة حافظ حليم جخيور281952067007

كلية الزراعة/جامعة ميسان448.0تطبيقيانثىميسانثانوية الصفا المختلطةاسراء حنون حسين جبر281952105001

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0احيائيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتام البنين عبد المحسن جبار ابراهيم281942055015

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0احيائيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتأبرار سعد عوده عليوي281942068001

كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0تطبيقيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتزينب محمد رشيم فليح281952070054

كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0احيائيانثىميسانثانوية العمارة للبناتأيات علي ثجيل عداي281942059007

كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعمار رحيم فلحي حسن281951151498

كلية الزراعة/جامعة ميسان453.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعلي عبد الرضا جاسم جابر281951151454

كلية الزراعة/جامعة ميسان453.0تطبيقيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينحسين كامل خالد فهد281951016040

كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتسارة ستار عودة عليوي281952051041

كلية الزراعة/جامعة ميسان461.0تطبيقيانثىميسانثانوية الشيماء للبناتشيماء علي حسين سريح281952075022

كلية الزراعة/جامعة ميسان462.0تطبيقيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنيننزار لفته كاظم جبر281951016177

كلية الزراعة/جامعة ميسان463.0احيائيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينمحسن كاطع جبار مشيعل281941016031
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كلية الزراعة/جامعة ميسان464.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتمآثر عبد الرضا عالوي عبيد281952051062

كلية الزراعة/جامعة ميسان478.0تطبيقيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينعلي سالم صبر جبار281951022069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينحسين صبري كزار علي281921019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0ادبيذكرميسانثانوية السالم للبنينحسن كاظم حسن عبد الرضا281921005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0ادبيانثىميسانللبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ايات عقيل اسماعيل عليوي281922094007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان447.0ادبيانثىميسانثانوية رفيدة االنصارية للبناتمريم مطر زغير جلوب281922053032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان448.0ادبيذكرميسانثانوية النصر المختلطةحبيب علي غايب باهض281921104005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان448.0ادبيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينعلي كريم عكاش سلمان281921002044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان449.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناترجاء علي دهش رسن281922061013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان450.0ادبيذكرميسانثانوية الكحالء للبنينجليل غازي علي زوير281921007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان451.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينمحمد الصدر اسعد محسن مشجل281921021047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0ادبيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينحسين مجبل منكر علي281921002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0ادبيانثىميسانثانوية النضال للبناتزينب علي هاشم كطامي281922050037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينسيف حامد سعدون شتيب281921004074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0ادبيانثىميسانثانوية جنة الخلد للبناتزهراء حسن حنتوش مجيسر281922090025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0ادبيذكرميساناعدادية الثورة للبنينمحمد ابراهيم محمد كويطع281921001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0احيائيذكرميسانثانوية الكحالء للبنينحيدر احمد راضي داود281941007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0ادبيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينسجاد كاظم حامد حري281921016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0ادبيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينحسين عبد النبي عويد خريبش161921030034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينحسين باسم جواد عبيد281921012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0ادبيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينرضا فالح حسن حافظ281921151115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينمهند راضي غاسم داغر281921021065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنيناياد حسين كاطع رصاص281921015007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0ادبيانثىميسانثانوية االقصى للبناتزهراء علوان ناصر عطية281922071014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0احيائيانثىميسانثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاسراء حسنين عامر سالم281942054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتسراء عبد السالم غافل رشيد281942190077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنيناحمد راهي عبد الزهره حسين281921004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان465.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينكرار حمود محسن الزم281921021042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينحسين علي رحيم كطان281921004042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتزهراء محمد راضي طاهر281922092031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0ادبيذكرميسانثانوية ضياء الصالحين للبنينعقيل خزعل فنيطل محمد281921039036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0ادبيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينحسنين حسان حافظ طويرش281921002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينحسين خالد كاظم خلف161951084054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0احيائيانثىميساناعدادية البيان للبناتنرمين فهد طارش جابر281942078077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0تطبيقيانثىميسانثانوية غرناطة للبناتكوثر نعمه صادق نعمه281952074032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0تطبيقيانثىميسانثانوية الشيماء للبناتفاطمه جواد كاظم كطان281952075027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0تطبيقيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتزهراء حسين مهدي حسن281952055019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينضياء عبد الحسن سالم بدن281921021023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0احيائيانثىميسانثانوية سيناء للبناتنورهان عمار عبد هللا عبد علي281942064028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان472.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعبد الهادي رشيم فليح حسون281951151395

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان472.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينابو الحسن شاكر وهاب متليك281951001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان472.0تطبيقيذكرميساناعدادية كميت للبنينعلي سمير فضيليم جثير281851015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان475.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتهجران حسين محسن حميد281922095077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان475.0ادبيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينرسول حسين علي راضي281921151113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينمحمد رحيم محمد شاهين281921021048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0احيائيانثىميسانثانوية المشكاة للبناتساجدة عربي دلي حبيب281942081036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0تطبيقيذكرالرصافة االولىمشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احمد اميل جبار عاشور131951236001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0ادبيانثىميسانثانوية المشرح للبناتغفران كاظم رحيم عطيه281922072024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0ادبيذكرميساناعدادية اإلعتدال للبنينحسين نعمة عبد الحسن مخيلف281821017011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0احيائيانثىميساناعدادية اليمامة للبناتشمس جميل حاتم صيهود281942063057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0ادبيذكرميساناعدادية المشرح للبنينكرار قاسم صبيح لفته281921018055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينمحمد قاسم جبر عبد الحسن281921046092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0تطبيقيانثىميسانثانوية المستقبل االهلية للبناتزينب صفاء عباس جهاد281952087004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0احيائيانثىميسانثانوية العمارة للبناتزينب تحسين عبد علي جبر281942059074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان486.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينمنتظر محمد طعمه الزم281921021064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان487.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنيننجم عباس امثني حمدان281921019118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0احيائيانثىميسانثانوية النضال للبناتزهراء جواد كاظم حاتم281942050022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0احيائيانثىميسانثانوية التحرير للبناتفاطمة عبداالمير خلف مالح281942057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمجتبى جبار بنيان غالي281951151577

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان492.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتهنادي جاسم عبود علي281952068072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان493.0احيائيانثىميسانالخارجياتساره محمد جواد عبد فليح281942401013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان494.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتكوثر رحيم حسن جابر281922095057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان497.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتمريم سعيد خميس عودة281952051066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان498.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينعلي حامد ناصر صالح281921021029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان499.0ادبيانثىميسانثانوية ام ورقة للبناتزينب جالل شروان بالسم281922091025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان502.0ادبيانثىميسانثانوية المشرح للبناتفاطمه خضير عباس مونس281922072026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان503.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتكوثر كاظم موسى محمد281942190105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان505.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينمقتدى حسن محمد حمود281921015095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان514.0احيائيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتفاطمه الزهراء هاشم بصيص شندي281942055087

كلية التربية/جامعة ميسان470.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتنبأ عبد الهادي عبد الكريم كاظم281922070063
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كلية التربية/جامعة ميسان470.0ادبيذكرالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةأيوب مهدي وداعة فرحان291921106004

كلية التربية/جامعة ميسان474.0ادبيانثىميسانثانوية غرناطة للبناتزهراء عبد الزهره حميد جعفر281922074005

كلية التربية/جامعة ميسان474.0ادبيانثىميسانثانوية المشرح للبناتفاطمه فلفل موسى متعب281922072028

كلية التربية/جامعة ميسان476.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينسجاد هيثم نعيم كليكل281921004073

كلية التربية/جامعة ميسان476.0ادبيانثىميسانثانوية رتاج الكعبة للبناتبتول عبد صابر صكبان281922088010

كلية التربية/جامعة ميسان476.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتزهراء كاظم رشيد علي281922061019

كلية التربية/جامعة ميسان477.0ادبيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتهبة حسين زامل عوده281922055085

كلية التربية/جامعة ميسان479.0ادبيذكرميسانثانوية الرسول للبنينحسن ثامر جواد مهدي281921037003

كلية التربية/جامعة ميسان479.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتصفا مهدي عبد الصاحب جابر281922051034

كلية التربية/جامعة ميسان484.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنيناالمين محمد جواد مغامس وادي281921019011

كلية التربية/جامعة ميسان484.0ادبيانثىميسانثانوية النصر المختلطةبتول سامي عبد حطحوط281922104002

كلية التربية/جامعة ميسان486.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتزينب زبون دمدوم تقي281922061023

كلية التربية/جامعة ميسان487.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتمنار ضياء جاسب احمد281922092064

كلية التربية/جامعة ميسان491.0ادبيانثىميسانثانوية غرناطة للبناتفاطمه عالوي عذاب صكب281922074009

كلية التربية/جامعة ميسان494.0ادبيانثىميسانثانوية االقصى للبناتمالك ناصر عطية جبر281922071033

كلية التربية/جامعة ميسان494.0ادبيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتنورس جمعة رسن عباس281922055084

كلية التربية/جامعة ميسان496.0ادبيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينحسن احمد خضير مريهج281921022016

كلية التربية/جامعة ميسان498.0ادبيانثىميسانث االباء المختلطةسارة محمد عبد الرضا غضبان281922107004

كلية التربية/جامعة ميسان499.0ادبيانثىميساناعدادية البيان للبناتغفران كاظم هاشم حسن281922078028

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتفاطمه كاظم خلف الزم281922095055

كلية التربية/جامعة ميسان501.0ادبيذكرميسانثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةمحمد مزيد فلحي حسن281921102023

كلية التربية/جامعة ميسان502.0ادبيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتهبه حسن عبد الحسين مالك281922062092

كلية التربية/جامعة ميسان504.0ادبيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتزهراء محمد عودة مطشر281922055037

كلية التربية/جامعة ميسان505.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينمحمد دعير محيبس حسن281921019083

كلية التربية/جامعة ميسان508.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتنور الهدى علي حسين اسيود281922051058

كلية التربية/جامعة ميسان517.0تطبيقيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتعذراء كريم عبودي غافل281952055035

كلية التربية/جامعة ميسان518.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنيندعاء حبيب عالوي رسم221942309009

كلية التربية/جامعة ميسان519.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينحسين قاسم صبر محمد281921046028

كلية التربية/جامعة ميسان520.0احيائيانثىميسانثانوية كميت للبناتطيبة نهاد عبد الجبار مجيد281942067017

كلية التربية/جامعة ميسان520.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينكرار جبار عبد فياض281921010068

كلية التربية/جامعة ميسان520.0احيائيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينمرتضى ميثاق محسن بدر221941017083

كلية التربية/جامعة ميسان526.0تطبيقيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينباقر عمار عبد علي باقر281951002010

كلية التربية/جامعة ميسان526.0تطبيقيانثىميسانثانوية الغفران للبناتنور الهدى جبار شيال علي281952069056

كلية التربية/جامعة ميسان527.0احيائيذكرميسانالخارجيونحسن قاسم كريم خماط281941400002

كلية التربية/جامعة ميسان530.0احيائيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتنبأ صالح مايع ارويض281942061040
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كلية التربية/جامعة ميسان531.0احيائيانثىميسانثانوية االصالة للبناتنور منصور محسن عبد الحسن281942051109

كلية التربية/جامعة ميسان544.0ادبيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتضحى نجم عبد الحسين كاظم281922073041

كلية التربية/جامعة ميسان544.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتطيبه كامل طاهر هنين241942093088

كلية التربية/جامعة ميسان548.0احيائيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتسارة علي نعيم عوض281942055068

كلية التربية/جامعة ميسان549.0احيائيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينسجاد سالم كاظم اسمير221941098062

كلية التربية/جامعة ميسان552.0تطبيقيانثىميسانثانوية النضال للبناتحوراء جمال عبد الزهره جبر281952050007

كلية التربية/جامعة ميسان553.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحيدر عطوان جاسب علي281951151229

كلية التربية/جامعة ميسان575.0احيائيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتزهراء خالد خليف رفش221942424070

كلية التربية/جامعة ميسان619.0تطبيقيذكرميسانثانوية ابو تراب للبنينعبد الرحمن كريم عبد الحسين عبيد281951036012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ادبيانثىميسانثانوية االقصى للبناترقية حيدر حنتوش علي281922071012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينعلي احمد حسين بداي281821019050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ادبيانثىميسانثانوية العذراء للبناتزينب عبد الرحيم حلو جبار281922058036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتشروق عبد الزهره حسين علوان281922070049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحسن جواد كاظم جاسم231921042014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينحيدر كاظم ادعير واوي281921046034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينحيدر ستار جبر خضير281921046033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينعلي سالم محمد كطان281921046066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينمصطفى علي عباس زوير281921012065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينحسين عوفي زبون محمد281921015021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينمصطفى احمد كاظم جبر281921015088

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينحسين هاشم محمد عليوي221921366016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعمران عدنان عريبي كاظم221921376072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ادبيانثىميسانثانوية جنة الخلد للبناتدعاء عبد الزهرة عبد الحسن كريدي281922090015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينسجاد تحسين علي خماس281921004062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ادبيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتبتول كمال عيسى حسين281922055013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتايناس نبيل عقيل حسين271922088012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتازهار كاظم رسن محمد281922061001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينمقتدى حميد عبود كنكون281921015096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ادبيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينحيدر حمود صكبان سلمان221921313007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ادبيانثىميسانثانوية جنة الخلد للبناتمروة خلف شهاب حطاب281922090055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينمحمد عبد الحسين عبيد حسن281921021049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينعباس عطوان شنشول شبير151921005054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينمرتضى كامل فرج خليوي281921019094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينجاسم هادي علوان واحد281921010014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينحسين حميد نعيم حاتم281921046018
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ادبيذكرذي قارثانوية ابن الهيثم المختلطةعلي هاشم فليح جابر221921261009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينعباس علي واعي عليخ221921086051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ادبيانثىميسانثانوية النضال للبناتنرجس صالح جخيور حاتم281922050059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينحسين جبار كريم عطيوي291921021019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ادبيذكرذي قارثانوية االصالح المسائية للبنينحيدر صباح مزهر سليمان221921318014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ادبيانثىميسانثانوية المشرح للبناتزهراء حسنين فيصل كاظم281922072011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ادبيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتآالء غسان منعم رسن281922055004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتغدير سعد سامي خلف281922092052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ادبيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينحسن بشارة خضير مظلوم161921027008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناترجاء رويهي ذباح كاظم241942117057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينمصطفى كريم حسين حبيب281921010094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0احيائيانثىميسانثانوية سيناء للبناتحوراء حسن اهتيف موسى281942064013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنيناحمد سمير علي جاسم261941005009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينعباس والي عبد السادة دخيل281921004078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتهديل احمد خلف لفته281922095078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف للبنينمحمد حسين عزيز عبد الحسين221941022072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهداء للبنينحسن جواد كاظم سواده221941057004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0احيائيذكربابلثانوية االبرار للبنينحيدر غازي فاضل عبد231941059023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتنبأ رائد عبد زيد خليل241942114278

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتفاطمه حمادي كحيط حيدر151942080121

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0احيائيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتنور الهدى جميل كريم كاظم231942120175

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0احيائيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينحسنين سالم جبيح سمير231941017028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0احيائيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينحسين عماد جاسم محمد231941054040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينيونس مجيد مهدي شجر221941067137

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيذكرذي قارثانوية ينابيع المعرفة المختلطةمنتظر سالم مزعل حسين221941246018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ادبيذكرميساناعدادية المرتضى للبنينفاضل كريم مطر خنجر281921002046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ادبيانثىميسانثانوية قلعة صالح للبناتهبة هللا صالح سالم زيارة281922066032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ادبيانثىميسانثانوية رتاج الكعبة للبناتنور الهدى رعد حسون عاكول281922088066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينيوسف جبار محمد جاسم281941151264

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيجعفر احمد مهاوي محيسن151941014003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب سعد تركي حامد241942220270

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيذكربابلثانوية مسالك الخير المختلطةحسن عوده حسين مراد231941188007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيذكرميساناعدادية العمارة للبنينمنتظر جبار عبد الصاحب وهيب281941006161

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0احيائيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينابراهيم محمد عوده سويف221941006001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0احيائيذكرذي قارثانوية البدر المختلطةمقتدى جواد كاظم خليف221941216017
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0احيائيذكرذي قاراعدادية النهضة للبنينعلي يحيى محمد محسن221941049027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتنور الهدى فالح عبد الجبار عيفان221942153319

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0احيائيذكرذي قاراعدادية الفجر  للبنينمحمد باسم جبار عليوي221941031151

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ادبيانثىميسانثانوية ام عمار للبناتابتهال جاسم نعيم علك281922077001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتهبه جاسم محمد حسن221942321163

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ادبيذكرميسانللبنين (ع)ثانوية الحسنين كرار فالح كريم رضيو281921043032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينوسام نعيم محسن فليح281921012070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0احيائيذكرذي قارالخارجيونعبد الرحمن مسير رحيل شاهود221941400032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ادبيانثىميسانثانوية االقصى للبناتتبارك عبد الكريم جبر حبيب281922071005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ادبيانثىميسانثانوية قبضة الهدى للبناتسجا حمدان حسين كزار281922080024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0احيائيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتزينه احمد ابراهيم ادهام281942073029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ادبيذكرميسانثانوية السالم المسائية المختلطةاحمد فاضل جحيل مطلك281921153004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعباس صبار شومان عبيد231941252077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ادبيانثىميسانثانوية رتاج الكعبة للبناتزهراء علي حميد جاسم281922088024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0احيائيانثىميسانثانوية النضال للبناتمريم عبد هللا عويد رمح281942050051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينسجاد عادل حسين شنيتر221941306118

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0احيائيذكرذي قاراعدادية الدواية للبنينحسين جبار عبد مسير221941023012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0احيائيذكرذي قارثانوية الرويمي المختلطةسيف وحيد كامل صخي221941243006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنيناحمد عباس عبد داغر221921039004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0احيائيانثىميسانثانوية الغفران للبناترحاب فراس عبد الحسين خلف281942069015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0احيائيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينعباس كامل جنديل حايف221941308018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتمريم جبار جمعة عباس281922061047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعلي محمد عبد هللا سبتي221941310120

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينعباس حسين فليح عيسى221941302025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتهديل خالد حمدون عبو141942090098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ادبيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتعذراء حسين عطوان محيبس281922073042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتنبأ قاسم صياح حمود221942393133

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ادبيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلي صبر لفته اميرد161921094018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينعلي فيصل خضير جبر281921012043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0احيائيذكرميساناعدادية الثورة للبنيناحمد عبد الحسين كاظم لحيو281941001011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتنوره حسين علي راضي281922092070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0احيائيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينمصطفى وسام هاشم عبد221941363110

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0احيائيذكرذي قاراعدادية المنار للبنينسيف كاظم جاسم محمد221941095013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ادبيانثىميسانثانوية البتول للبناتهبه جبار رسن مجمان281922056069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0احيائيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتزهراء سالم جاسم مظلوم281942073021
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنيناالء علي جبار ابراهيم221942309003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0احيائيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتزينب جاسم محمد شنشول221942102032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينحسن فالح عبد الحسن مشكور281821015078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتهدى غالب حميد كاطع151922050118

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتضحى صبري صبري جاسم281922051036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ادبيانثىميسانثانوية سيناء للبناتزهراء هاشم موسى عبد هللا281922064018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحسن علوان خليفه سماري221941310038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ادبيانثىميسانثانوية النضال للبناتصابرين جاسم كاظم فضيل281922050045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ادبيانثىميسانثانوية رتاج الكعبة للبناتايات محمد علي حمود281922088008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينكرار محسن محمد كاظم281921021043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ادبيانثىميسانثانوية المشرح للبناتزهراء عبد الحسين شرهان جياد281922072014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0احيائيذكرذي قاراعدادية السالم للبنينحيدر عبد الرحمن عطيه سلطان221941013051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينحسين رضاوي جاسم شرهان281921010022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينزينب حميد تاية عبود221942309014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0احيائيذكربابلثانوية التوحيد المختلطةعلي حمزه حسن خليف231941204022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0احيائيانثىميسانثانوية كميت للبناتدعاء منتصر كوز بدن281942067004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتنوره قاسم محمد هبيسي281942190133

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0احيائيانثىميسانثانوية الغفران للبناتحنين علي جمعة سلطان281942069013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0احيائيذكرميسانثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةمحمد حسين كاطع رشك281941150007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناترجاء رحيم حطاب محيسن281942190039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتزينب ستار جباري نعيم281952068031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزينب اعليوي اعبيد اسيمر281942190062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتسجى حسن رسن لفته281952068038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0احيائيذكرذي قاراعدادية القيثارة للبنينمنتظر داخل خليف عرد221941051084

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتكبرى علي سيد موسى سيد عامر281952051058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0تطبيقيذكرميسانثانوية صدى الطف للبنينحسن سعدون مزعل جاسم281951042005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينمجتبى مهند عبد هللا عبد الحسين221921028034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0احيائيانثىميسانثانوية بطلة كربالء للبناتزينب عادل سلمان كاظم281942052058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعلي حميد كاظم شناوة281941151269

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتفاطمه جواد عبد هللا محمد281952190074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحسين محمد حسين تقي281941151069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0احيائيانثىميسانثانوية كميت للبناتوديان ريسان فاخر حمادي281942067029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعلي عبد الزهره خليفه عبد هللا281941151148

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0تطبيقيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتنبأ صبري جبر كريز281952055054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتسجود علي حسين طعيمه221942393096
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0تطبيقيانثىميسانثانوية علي الغربي للبناتريام جبار احمد سلمان281952065012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0احيائيانثىميسانالخارجياتحوراء صباح شلويط زغير281942401006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعباس عداي وحيد معيلف281941151127

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينعالء هاشم محمد جابر281921019121

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0احيائيانثىميسانثانوية الغفران للبناترسل كريم هادي محسن281942069017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتايات صالح مهدي سلطان281952051015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0احيائيانثىذي قارثانوية الطف المختلطةازهار جواد كاظم مانع221942274001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0احيائيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتفاطمه علي يسر حطاب281942055091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0احيائيانثىميسانثانوية خولة للبناتعذراء حمود حلو عيسى281942083029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0احيائيانثىميسانثانوية كميت للبناتنرجس علي جاسم حسين281942067028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزينب مهدي لعيبي رحيمه281942190070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0تطبيقيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتشهد غايب صدام جارح281952061011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينمهدي كريم هادي صفير281921046107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0احيائيانثىميسانثانوية الغفران للبناتنوار اباذر كاظم خضر281942069059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0تطبيقيانثىميسانثانوية الشيماء للبناتنبأ عمار علي مخيلف281952075030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينعلي مرتضى حواس جالب221941002187

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينسعد حاتم حسب رحيمة281921019053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0احيائيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتسجى باسم عبد علي عذيب281942070038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينابراهيم جبار عبد ماضي281941151002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0احيائيانثىميسانثانوية الميمونة للبناترحاب رحيم حسن غضب281942073011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0تطبيقيانثىميسانثانوية النصر المختلطةزينب كاظم رحيمه عبد الساده281952104004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0احيائيذكرذي قاراعدادية القيثارة للبنينمنتظر رياض شويت عبيد221941051085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0احيائيانثىميسانثانوية كميت للبناتايات حيدر جاسم حسين281942067001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0احيائيانثىميسانثانوية العدل للبناتفاطمه عبد الزهره سالم كطان281942082022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0احيائيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينعباس مهدي صالح مجاهد221941036145

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ادبيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناتنور الهدى صباح عبد الخضر عبد النبي161922332015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينعبد الكاظم كريم جبار كريم281921046051

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ادبيذكرميسانثانوية ميسان للبنينحسين جاسم محمد نعمه281921027013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ادبيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتفاطمه فاضل حميد خلف281922073049

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ادبيانثىميسانثانوية كميت للبناتايات صاحب ناجي نور281822067006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينمصطفى رعد عبد الرحيم عبد281921019100

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينمصطفى عبد الحسن دعير حسين281921046098

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينعلي صيهود غزال عفريت221921086065

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ادبيانثىميسانالخارجياتمالك خلدون لفته زامل281922401029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيذكرذي قارثانوية عقية بن نافع المختلطةعبد العزيز فيصل لفته عاصي221921266012
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينرسول حيدر حسين جبار221921366020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتايات براق خلف عداي281922051004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنيناحمد كاظم عبيد جودة281921022007

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتضحى حميد علوان سبتي281922061033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ادبيانثىميسانثانوية ام ورقة للبناتحوراء علي داخل عريبي281922091012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينفاضل علي جريان مري221921006050

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينكرار شامل جبر عيوان281921019074

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينعبد المناف عبد الزهرة تويه نجم281921046052

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينمصطفى علي عباس سعدون281921046099

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينعباس جبر امعله حسين281921046048

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ادبيانثىميسانثانوية قلعة صالح للبناتزينب حسن ارحيم خليف281922066022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ادبيانثىميسانثانوية ام عمار للبناتكوثر جبار رحيم ساده281922077062

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ادبيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتبتول شبوط عاتي سلطان281922073004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينمصطفى جبار سعدون عبد هللا281921019099

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينرضا عبد علي عبد بشاره221921376035

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0احيائيذكرذي قاراعدادية الفجر  للبنينعدنان خير هللا مريض كشاش221941031103

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0ادبيذكرذي قارثانوية الرويمي المختلطةعلي مالك عبد فهيد221921243004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتتبارك فالح سفاح شمخي221942393027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0احيائيذكرنينوىثانوية المتميزين االولى للبنيناحمد خالد حمدون سليمان171941022013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0تطبيقيانثىميسانثانوية الغفران للبناتأزل علي حسج حسن281952069001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينحسن علي حسين جبار221921086023

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0ادبيذكرالبصرةثانوية المسيرة المحمدية للبنيناحمد خضير عباس عبد ربه161921311003

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينمحمد حسين ناصر فاضل221921006057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينعلي ثائر رسن شندوخ221951046038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان523.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينحسين علي حيدر حسن281921046023

كلية الطب/جامعة المثنى685.0احيائيذكرالنجفثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينعلي حسين رحيم جواد251941207051

كلية الطب/جامعة المثنى685.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينصالح جبار كريم حمود251941151069

كلية الطب/جامعة المثنى686.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عبد الحسين كامل عبد الحسين251942062434

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0احيائيانثىذي قارثانوية الحبيب المصطفى للبناتزينب محمد عبد هللا غياض221942386019

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينجاسم عبد الحسن كاظم عبد الحسين271941002035

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0احيائيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينمجتبى علي عبد اللطيف عبد الحسن161941140066

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0احيائيانثىذي قارثانوية التميزاالهلية للبناتفاطمه محمد طاهر علي221942421067

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التفوق للبنينمصطفى علوان عودة ناصر241941062086

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتفاطمة علي حسون جاسم291942052193

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينمحمد سالم صاحب منصور271941005223
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية مريم العذراء االهلية للبناتسجى جليل ابراهيم عبد هللا241942142026

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتحوراء عباس حسن علي241942220121

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينحيدر سعد عواد حسين111941203078

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى529.0تطبيقيذكركربالءاعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحمد عبد هللا عبد علي زغير271951004002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتمنال علي حسين باقر271952060017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى544.8تطبيقيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينمصطفى طالب عبد العزيز حسن271951005034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنيناباذر رياض كاظم جعفر291951003001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينعلي صباح راهي عجمي251951007125

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى566.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينامير جاسم حسن كاظم241951207010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى570.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينمصطفى ابراهيم حمد عبود221951046066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى490.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحمد علي عبد الساده حيدر281951151044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى498.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينغزوان شريف ابو الهيل مزعل161951030062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى498.0تطبيقيذكركربالءاعدادية عبد هللا بن عباس للبنينحسن حيدر عبد الصاحب محمد علي271951004009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى499.0تطبيقيانثىالمثنىالخارجياتسميه سعدي عبد صالح291952401011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمنتظر عبد الرضا عبد هللا مهدي291951153301

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحيدر حسن بجاي رهيف291951153116

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى503.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينقاسم موسى صالح مهدي291951151202

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى506.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الشيباني األهلية للبنيناحمد فارس محسن خلف221951025002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى506.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الجواهري االهلية للبنينالحسن علي عبد الرضا عبيد221951066002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى510.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينايوب سالم هادي مدفون291951100025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى520.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنيننور صباح اسماعيل سالم291951100205

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى522.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينكامل محين شاني راضي291951004118

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى529.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية أور للبناتساره احمد علي عبيد221952154015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى583.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينكرار حيدر عبد الحسن يسر161951030066

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي حسب كامل مطلك221951010066

كلية العلوم/جامعة المثنى474.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينقائد جبار مهيدي فياض291951151134

كلية العلوم/جامعة المثنى474.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتشفاء جبار عبدالحسن علوان291952054032

كلية العلوم/جامعة المثنى477.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتمنال فاضل محمد غالي291952160055

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمرتضى خنياب العيبي حمود281951151677

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينمحسن علي حسين جهيد291951004138

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينعلي اسماعيل راضي حسن291951003102

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتحسنات حسين عبد محمد291952057019

كلية العلوم/جامعة المثنى488.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينكرار مزهر حمود جاسم281951151555

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتزينب داخل جميل راضي291942052143

كلية العلوم/جامعة المثنى536.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعلي حميد سلمان مشكور291941153207
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كلية العلوم/جامعة المثنى543.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتهيلين مهدي كاظم جاسم291942052274

كلية العلوم/جامعة المثنى547.0احيائيانثىذي قارثانوية الجواهري االهلية للبناتروى اكرم عبد الحسين فليفل221942128038

كلية العلوم/جامعة المثنى568.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتتبارك سجاد سوادي محمد291942058016

كلية العلوم/جامعة المثنى573.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتمريم مهدي عطية حسين291942051280

كلية العلوم/جامعة المثنى599.0احيائيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتاحالم ناصر عبد الغفار علي سعيد291942160002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى479.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتهدى تكليف جحيل مهدي291952056050

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى487.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينحيدر ساجت موات سلمان291951025035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى505.0احيائيانثىالمثنىللبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب عذراء شعيوط نهاب شناوه291942082017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى507.0احيائيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتتبارك احمد مسافر عاجل291942066003

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى507.0احيائيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمصطفى وليد رسن محمد231941019165

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى512.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتزهراء تحسين محمد حسن291942051130

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى521.0احيائيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينمصطفى جواد باقر اسد271941151064

كلية القانون/جامعة المثنى458.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينحسين حسوني شاوي محمد291921017050

كلية القانون/جامعة المثنى458.0ادبيذكرالمثنىثانوية بصية المختلطةعيدان اموري عيدان جبر291921103006

كلية القانون/جامعة المثنى460.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتاديان عبد العالي محمد برهان291922057002

كلية القانون/جامعة المثنى460.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينسجاد احمد مهدي منور291921001075

كلية القانون/جامعة المثنى461.0ادبيذكرالمثنىثانوية المنار المسائيةسجاد طالب عذوب مظلوم291921150040

كلية القانون/جامعة المثنى463.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنور عيسى داخل كاظم291922057123

كلية القانون/جامعة المثنى466.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينرياض غالي عطيه لفلوف291821008033

كلية القانون/جامعة المثنى467.0ادبيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتأمل محمد جواد هادي علوان291922066003

كلية القانون/جامعة المثنى472.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتفاطمه فالح هليل جبير291922057106

كلية القانون/جامعة المثنى473.0ادبيذكرالمثنىثانوية الفراتين المختلطةباسم علي حسين حسن291921112003

كلية القانون/جامعة المثنى477.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينيوسف عبد علي اليذ زغير291921009160

كلية القانون/جامعة المثنى481.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينعلي طالب معاد هاني291921014140

كلية القانون/جامعة المثنى483.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينمحمد عبدهللا حسن خضر291921010120

كلية القانون/جامعة المثنى484.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمصطفى محمد مسافر نعمه291921017233

كلية القانون/جامعة المثنى497.0احيائيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناترسل فاهم خزعل خشان291942160028

كلية القانون/جامعة المثنى497.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتمريم مبارك عبد المحسن عواد291942052230

كلية القانون/جامعة المثنى497.0احيائيانثىالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتهدى عبد االمير شاكر مطشر291942065089

كلية القانون/جامعة المثنى497.3احيائيذكرالمثنىثانوية التحرير للمتميزينمحمد صباح جبار حرجان291941020027

كلية القانون/جامعة المثنى498.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينعماد عناد كاظم عبد291921001134

كلية القانون/جامعة المثنى501.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينغيث علي شهيد محسن291941002140

كلية القانون/جامعة المثنى519.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتفاطمه قاسم هندي حسن291942052206

كلية القانون/جامعة المثنى537.0احيائيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينرعد فرهود مطشر فهد291941003117

كلية القانون/جامعة المثنى583.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمحمد حسن غني كاظم291921001152
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كلية التمريض/جامعة المثنى648.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةايه رحيم هادي وطن291942153016

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى506.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتغفران عدنان عواد عناد291942051243

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى578.0احيائيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتفاطمه الزهراء فاضل زغير محمد291942160055

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتزينب فالح حياوي عبدهللا291952051063

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنور الهدى رزاق حميد محمد221952323127

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0تطبيقيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينمحمد سهيل راشد وسمي211951273034

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية األنوار المختلطةاحمد محسن جبر وافي291951107003

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0تطبيقيذكرذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبنيننافع زكي هاشم محمد221951053050

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0احيائيذكرذي قاراعدادية النصر للبنينمصطفى محمد صالح هاشم221941027049

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0احيائيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتزمن صاحب مجازر دغمير291942069018

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0احيائيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتنور ضياء حسين علي291942079044

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنيناحمد عبدالرؤوف عبدالرزاق نعوم291951007007

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينزيد هادي زعيلي عكل291951016054

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينحسين ذياب صالح كريدي161951094030

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتنور عوض داود محمد291942058083

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةوسام زغير كريم رداد291951153316

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنور مهدي هاشم جياد291952057088

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتهنادي مبارك عطيه زنيهر221952417014

كلية الزراعة/جامعة المثنى429.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناياد منديل نايف محمد291851008006

كلية الزراعة/جامعة المثنى429.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العارضيات المختلطةفاطمه فارس كاظم رباط241942152016

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتصوالح حسن عباس عبد النبي291952057061

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينحاتم سعد جساب خضر291951016022

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0احيائيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتضي ماجد ابراهيم محمد علي291942085112

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتهاجر عقيل ناظم متعب291942051310

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتاالء محمد ابو حنه عباس241952220016

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتزهراء ثائر جواد شياع241952093026

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةامير رحيم طاشي حمزة291941153040

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناترقيه عالء محمود عالوي291942052095

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0احيائيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتنور هادي عبد االله شاكر291942160080

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتساره موسى عبد عيادة291942050115

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاالء اياد عبد العباس فرهود291952153003

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعلي بشير مهدي حمزه291951153194

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمنتظر عبد الستار عطشان محمد291951153302

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينعباس اسعد جليل حميدي241951012036

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينعلي حسين نعمه محمد291941007220
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كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتهبة عماد سوادي حمد291942051312

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتزهراء محمد حمدان كريم291942050098

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةنصيف جاسم شعيلي بجاي291951153310

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتاديان هاشم حسين نور291942052003

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينحيدر شاكر مسير وضح291951007054

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنور الهدى جواد خضير عباس291952057083

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتمنار عبود رباط كطران291952050052

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةولي رزاق والي عبود291941153373

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية االندلس للبناتشكران علي حسين نعمه291952053021

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتمنى مذكور عبد برد291952050054

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتهدى عماد نهاد عبد الحسن241942110106

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنينصادق سليم عبدالحسين هرو241941063024

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاسامة طالب عبد علي طاهر291941153031

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةايمن قاسم عبد علي طاهر291951153040

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتحياة عباس حاجم ناصر291942058023

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتحنين كاظم نور عبادة291952067007

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةزينب خضير عبيس عبد هللا291952153024

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0احيائيذكرالمثنىثانوية المفيد االهلية للبنينعبدهللا جعفر عادل شريده291941022010

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينحسين كاظم اكريم مالغي291951151053

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0تطبيقيذكرالمثنىالخارجيوناحمد داخل عريمش غويزي291951400005

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعمار فالح عبد الخضر مهيدي291941153238

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0احيائيانثىالمثنىللبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب زهراء جابر موات كاظم291942082006

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية االندلس للبناتمكارم حسين مطر مبارك291952053030

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0احيائيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتحنين حميد كامل مبدر291942069009

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينرسول سالم مهيدي عذيب291951007062

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتاالء صادق نغيمش جاسم291942050017

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينميثم رحيم حسين علي291941100146

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةبنين جميل عيسى عبد ماشي291952153010

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينطارق رحيم جوعان عبار291951151090

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية نهج البالغة للبنينسيف سعد جودة كاظم291951026033

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية فلسطين للبنينسالم مسافر حسن جواد241941013065

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنور علي سلمان حسن291942057260

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينمرتضى علي كاظم سلمان291951100178

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةسندس جميل كنيوي زماط291942153057

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينحسن كريم شاكر مهدي291941025018
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كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتروان علي جاسم محمد291952050018

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتتبارك جبر مطر عطشان291942050042

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0احيائيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينشهد عماد زغير منصور291941004060

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتبنين كاظم منشد راشد291952058001

كلية الزراعة/جامعة المثنى442.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينحسين علي سودان احمد291951007046

كلية الزراعة/جامعة المثنى442.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتزهراء رسول عبدهللا فزاع291952052014

كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناترانيا احمد كاظم جريب291952051044

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0تطبيقيانثىالمثنىالخارجياتجوالن شاكر فليح عبدالحسن291952401003

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتايات جبار عبد زيد عبدهللا291952050004

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينبهاء قاسم كريم ياسين291941100010

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتزهراء كريم كاظم مطر291942055059

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتحوراء رسول عبدعلي عباس291942052075

كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0احيائيانثىالمثنىثانوية فاطمة الزهراء للبناتفاطمه سعد علوان حميدي291942059022

كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتزينب علي محمد علي291952051062

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينحسين سوادي مشاي حسون291951003052

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتاطياف طاهر فرحان كريم291952067001

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتمالك ناجح مهدي سبع291942055101

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0احيائيانثىالمثنىثانوية الزهور للبناتزهراء اياد عباس طفار291942062022

كلية الزراعة/جامعة المثنى454.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعلي حسن كشيش خشان291941153204

كلية الزراعة/جامعة المثنى463.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينحسين هادي ناصر حسين291941100030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينصالح غالب مداعي حميد291921023017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينعلي عبد الكريم خير هللا مراد291921001123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتجنان حسن شريدة سعدون241922104010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينمجيب نعمة عبد بدر291921014166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتاسراء حسين هادي علي291922056001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0ادبيذكرالديوانيةثانوية المهناوية المسائية للبنينميثم باسم حسين زبالة241921214019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنيناكرم ثامر محمد ناصر291921021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتبنين كريم ضباب عبد291922073016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتنور صالح مونس كطان291922060148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينرزاق ظاهر شخير نشينش291921014077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ادبيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتبتول حسن عزيز محمد291922079016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتمنار خالد عكل مرسال291922064056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتهدى حسن رحيم عودة291922054139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ادبيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتزهراء قاسم غازي ميرز291922079039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمهدي شاكر عبد الكريم شاكر291921017247
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةابراهيم كريم ريكان هنون291921110001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتأفراح أركان شرشاب مطرب291922073004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتزينب جواد كاظم شناتي291922057067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0ادبيانثىالمثنىثانوية عاتكة للبناتسميه فاضل علي كماش291922063030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينطاهر  غازي ابو جغيدة وناس291921014101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمحمد سلمان عجمي بدح291921017210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0ادبيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتزهراء ظافر كاظم جبار291922066019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتافراح هزاع ساير دايس291922054010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينعلي ابو الهيل هادي حسين291921028096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتضحى فارس جاهل فليح291922054092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتحوراء رزاق عبد عواد291922050036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0ادبيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتسارة سعد شنان جويد291922160034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتزهراء صالح فزاع وناس291922069033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينفيصل سعود عيدان ورة291921028110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينايهاب علي ناظم سلمان291951151020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينمؤمل مهدي طالب راضي221951041062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتزهراء حميد عبود داخل291922060065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0احيائيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنينمحمد سعد محمود وهيب211941030072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناترقية عبادي احمد حسين291922054050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتنور تركي اعطيه حساني291952065012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتايات حيدر حميد حمزة291952085004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتعبير علي حسين شيني291922054094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتريام رحيم بدر مهدي241942220191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسين مالك نجم هادي291941153104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتوئام حسين داخل عبد291952088015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0احيائيانثىالمثنىللبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ندى حمزه ونان علي291942082022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناتابتسام فاضل عطيه عواجه291922075001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتبنين جالب منيجل الحمد291922054024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتاسماء لطيف مسير ناصر291922069008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةسجاد حسن مري عكاب291921110027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينكرار ماجد عبد الساده علي291921016058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينامير ازهر نجم عبيد291951003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتبنين عبد هللا كريم مناع291922069020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتسماح شاكر عفلوك مشاري291942054054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتشهد مثنى اسماعيل علي291942058054

739 من 364صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينسجاد نعيم حسن طعيمه291951007076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتعذراء ساري حسين عجيلي291922073044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينكرار هادي زاير ناصر291941100110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتصابرين سالم خضير جاسم291922073043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتغدير عطيوي كاظم مري291922054101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتبنين ميثم حسين عالوي291952051027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينعبد الحليم ادريس عبد الحليم عبد الجواد291951025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةهنادي عاجل مغيزل فرحان291942153086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةصفاء عبد الهادي عطية تويه291921109055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0تطبيقيذكرالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةكاظم عادل عناد شكوري291951106021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتزهراء رافد مكي حسين291952085009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتحنين عبيد مزعل عاصي291942050054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتغصون عبد هللا منديل مخور291952054038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتسارة محمد اسماعيل حسان291922078073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0احيائيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتوجدان مدلول حاشي جشعم291942069052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينامير حسين علي كنون291951003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتفاطمة نور محمد مطير291942051265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينمحمد قاسم كاظم علوان291921010122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0احيائيانثىالمثنىثانوية عشتار للبناتايات عطيه حربي كحط291942090004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتضي حميد معيوف جاسم291942055080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتزينب عقيل حسن عبد االئمه291952065007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتزينب صالح حسن جوده291942050107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتضحى ماجد يوسف حسين291922054093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0ادبيذكرالمثنىثانوية ذو الفقار للبنينعالء فاهم خضير محيسن291921011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةحسين علي فالح مهدي291921109029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتنبا عبد سالم جعفر291942050169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.4احيائيذكرالمثنىثانوية التحرير للمتميزينمحمد مصطفى كاظم عباده291941020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0احيائيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناترنا علي حمزه مجبل291942079018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتزينب حيدر عطيه ابراهيم291942057153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناترقيه عقيل محمد زالم291942055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتزينب محمد عبدالجليل مجيد291942052152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتوفاء قصاد راضي محمد291922069066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمرتضى مسلم هاشم سلمان291941153328

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةعالء جاسم محمد كاظم291921109068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينعباس قاسم فنجان ياسين291921014114
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينعلي محمد خضير داخل291941002132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتنور كاظم ونان علي291942050172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنيناحمد لطيف فنجان عبدهللا291941007021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتشروق منعم بايش صبار291922056034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى482.0ادبيانثىالمثنىثانوية عاتكة للبناتحوراء ركبان حربي مدلول291922063013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتكرم الباري نبراس حسن سفيح291942052215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينعلي توفيق محمد عبود291921009088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0احيائيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينحسين علي محمد عبد291941004038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةحبيب عدنان عبد جبير291921110011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى494.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينغيث محمد حمود دويني291921017176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينمحمد سلمان سوادي عوده291921014177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى499.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينرسول عماد جياد طراد291921017091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى510.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينمحمد سمير منصور محمد291941007299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى518.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتضحى سمير منصور محمد291942052173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى526.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينحسن باسم بدر حسين291921010031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينعمار خضير خريبط زوير291951025061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0احيائيانثىالمثنىثانوية االندلس للبناتمنى قاسم فرحان ناصر291942053082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى522.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةكرار حاتم بدر هول291951153244

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنيناسماعيل عبد النبي سلمان محمد241941010015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحيدر قحطان نافع جوان291941153119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0احيائيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينمصطفى شاكر عبيد محمد241941200058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمنتظر ماجد عبد الهادي حامد251941205390

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الصادق المختلطةرسل جبار مليش جكن241942157001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0احيائيانثىالمثنىثانوية النجاة للبناتصابرين عبدالخضر كاظم لطيف291942071055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0احيائيانثىالمثنىثانوية النجاة للبناتشروق عودة مسير عزيز291942071053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى543.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتفرقان ابراهيم صالح حسين291942057229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى544.0احيائيانثىالمثنىثانوية القوارير للبناتصابرين كامل عبد الكريم جاسم291942083017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0احيائيذكرذي قارثانوية سامراء للبنينماجد سفير خليل حمد221941092043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتسهى فاهم عبد النبي عباس291922057084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام ابيها للبناتدنيا لطيف بديوي بعيش291922070009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتزهراء تركي وثيج جالوغ291922060062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتفاطمه علي حسين كشاش291922057104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةكامل صعيصع حنفاش لفلوف291921109088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى504.0ادبيذكرالمثنىثانوية ذو الفقار للبنينعلي جبير جاسم ضاحي291921011018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينمنصور فضيل جالب عبود291921009152
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةعلي حسين علي عيدان291921109069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتفرقان عماد يونس عاجل291922057109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام ابيها للبناترغد حسين انشينش مركب291922070012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى568.0ادبيذكرالمثنىثانوية االمام امير المؤمنين للبنينعلي عايد عبد دلي291921006031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينحيدر حسن عبد المحسن حويلي291851002049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى602.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتايمان منصور حسان بعيد291952056004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى614.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينكرار جاسم عباس حسان291941100105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى619.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعباس نعمه حسن عواد291951153182

كلية اآلداب/جامعة المثنى431.0ادبيانثىالمثنىثانوية فاطمة الزهراء للبناتزهراء ليلو كاظم دفار291922059016

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0ادبيانثىالمثنىثانوية صفية للبناتهناء خيري زليف خدعان291822084065

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينحسين علي حسين جهيد291921021023

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتزينب عبد هللا عبادي غازي291922057071

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينعلي رعد نعيمه حسون291921023025

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناترقيه عادل زباله طوير291922060055

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمحمد مسلم طاهر سلمان291921001164

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتزهراء حسين خضير ناصر291922078053

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناترضاء موسى صالح مهدي291822064020

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0ادبيانثىالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةأطياف رزاق جياد لفات291922106002

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتبنين حسين بردان سلطان291922057021

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتعذراء نعمة مزهر حمزة291922054096

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمصطفى سلمان عودة عبد291921001175

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنيناحمد عواد محسن نجدي291921001006

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنور الهدى حيدر خضر حداوي291922057120

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناترباب شاكر برهان مجهول291922054044

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ادبيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةوفاء محمد حبيب عبد الكريم291922153024

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتسارة قاسم تعيب نمنوم291922054076

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينعلي اسعد غبين عزيز291921017147

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتوجدان مالزم زعل صاحب291922057135

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتتهاني حسن محمد غزاي291922060033

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتعفاف قاسم شوكه دبوس291922060103

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0ادبيانثىالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةبنين حسين محمد كيطان291922106008

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينحسين بدر فضيل ضباب291921021018

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينسجاد داخل عيدان صالح291921009057

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام ابيها للبناتمريم رحيم مرزوك احمد291922070020

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ادبيانثىالمثنىثانوية الشريعة للبناتزينب عبد هللا محمد سوادي291922089013
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كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ادبيانثىالمثنىثانوية صفية للبناتاسراء محمد شريف كريم291922084005

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ادبيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتايناس طه صبحي عبد291922067004

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمسلم شاكر عبد الكريم شاكر291921017227

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتزهراء عبد هللا عبد سمير291922050057

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتسجى عدنان خضير ستار291922054078

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينحسن كامل رهيف هداد291921021016

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0ادبيذكرالمثنىثانوية المجد المسائيةاياد عبد الساده حليوس خشان291921152054

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتحوراء ستار جبار بطوش291922057038

كلية اآلداب/جامعة المثنى442.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينمحمد جميل وحيد طراد291821010111

كلية اآلداب/جامعة المثنى443.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنشوه عبادي عمران نور291922057119

كلية اآلداب/جامعة المثنى444.0ادبيانثىالمثنىثانوية عاتكة للبناتمريم فرج عكله عباس291922063053

كلية اآلداب/جامعة المثنى445.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناتسيناء رياض جاسم بشيت291922075033

كلية اآلداب/جامعة المثنى448.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتانوار ماجد حنوف خواف291922060016

كلية اآلداب/جامعة المثنى451.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينمحمد محسن عبد ظاهر291921009134

كلية اآلداب/جامعة المثنى453.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتجنان حميد باجي لفلوف291922057031

كلية اآلداب/جامعة المثنى457.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتفاطمه جاسم هادي ظاهر291922060112

كلية اآلداب/جامعة المثنى471.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتفاطمه عبدالرسول فاضل حسين291942052204

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينحسن ساري بوهان عبد هللا291921016020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0ادبيانثىالمثنىثانوية القوارير للبناتحوراء علي طرهيل تويل291922083004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينعمار طعمة زعون عواد291921021061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابي طالب المختلطةعبد هللا سعد جحيل عطية291921102025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0ادبيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتزينب أياد محمد كاظم291922079042

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناترقيه سالم مهدي صياح291922058034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى462.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام ابيها للبناتاقبال جبار رحيل صحين291922070005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى462.0ادبيذكرالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةحاتم سوادي سلمان كنش291921106008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0ادبيانثىالمثنىثانوية الحطيم للبناتحنين عطا هللا خضير عباس291922087002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتاسيا سامي صهيب عذافة291922054007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتزينب كريم مجبل مطير291952051065

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0ادبيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتفاطمة عبد الحسين حاوي حطحوط291922067032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى467.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتسمر عماد حسن عطشان221952102041

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينعباس نعيم محيل سلمان291951100116

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينعزيز ساجت بندر نخل291921021051

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0تطبيقيذكرالمثنىالخارجيونمصطفى غضبان شنيور رفاس291951400033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0تطبيقيذكرالمثنىالخارجيونعدنان جاسم ناصر كاطع291951400022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية النجاح االهلية للبناترشا خضير زغير فرج241952137001
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينرضا فالح ربح حسن291921016028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.0ادبيانثىالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةهناء جميل فليح عبد الحسن291922106034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتحنين داود سلمان خنون291922054035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينضامد خضير جحيل هداد291951100101

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناترحاب عبد الحسين مهدي جفات291922057051

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتسرى قاسم عواد محمد291922050075

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتايات راضي محيسن علوان291922054015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتزهراء موسى محمد نعاس291922073032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتاسراء حمود عبد مهدي291922069007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى473.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتزهراء عوض ساجت حنيحي291922050058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0احيائيانثىالمثنىاعدادية ام ابيها للبناتزينب علوان عبيد لفته291942070005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ادبيانثىالمثنىثانوية عاتكة للبناتزينب ظاهر شنيخر نشينش291922063025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتايات مصطفى عبد الصمد محمد سعيد291942051028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنبراس نوماس نور نعمه291922057117

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتزهراء حيدر عبد هللا شمخي241942134072

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتبنين جبار عباس كطل291942057050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتميعاد علي خلف حمزة291942052240

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0احيائيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينبدر حسين كشكول هالل221941004007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينعلي مسافر خشب فرج291941100089

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتفاطمة محمد عبد االمير هالم291922054111

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتسجى يوسف ابو هيلة اسماعيل291942051206

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينسعد حسان صالح جبار291921008035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينعالء هادي شمخي جبار291921016044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتمريم عادل عبد الباقي جاسم291922056044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0احيائيانثىالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتنهى مهدي راجي جبر291942065081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0ادبيانثىالمثنىثانوية عاتكة للبناتمنال كريم نوير عجيل291922063056

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0ادبيانثىالمثنىثانوية صفية للبناتفاطمه هادي خلف عمير291922084054

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى485.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتحنين ابراهيم سعيد عواد291942052068

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتزينب عبد الحسين فزاع وناس291922069035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتفرقان عبدهللا لهيمد مطعوج291942050151

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتوقار علي حمادي مخرب291922054144

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتايات غالب ورد مجيد291922054016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتاالء شاكر والي خضر291922054012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتهجران خضير محمد حمزة241922104046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الخضر النموذجية للبنينحامد عواد عالج صليبي291941005025
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى492.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةرنده سلمان خضير سماوي291942153041

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى498.0احيائيانثىالمثنىثانوية فاطمة الزهراء للبناتنضال كاظم حسن سعد291942059029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى499.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناترسل علي عجمي مطشر291942054030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى503.0احيائيانثىالمثنىاعدادية ام ابيها للبناتابتسام جاسم فالح كشيش291942070001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0احيائيانثىالمثنىثانوية االندلس للبناتهاجر عبد هللا عجمى دبي291942053089

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى518.0احيائيانثىالمثنىثانوية القوارير للبناترسل فليح شدهان راهي291942083008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى519.0احيائيذكرالمثنىالخارجيونكاظم محمد فرج منصور291941400026

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء498.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتام كلثوم محمود عباس ياسين181952183004

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء499.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناترسل صباح احمد حسن181852183027

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء507.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتهاله حمدان عبدالعزيز عبداللطيف181952251041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية دار العلوم االهلية للبناتالره علي عباس حمد181952276009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء472.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية دار العلوم االهلية للبناتايمان مرشد احمد محمود181952276004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينمحمد صباح جمعه عبود211951009045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء493.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتهاجر علي خالد جليل181952251040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء500.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتاخالص طه عبد علوان181952242005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء599.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنينمصطفى غفوري محمود عباس321941010092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتحسناء علي خلف درويش181942170024

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينحسنين راهي هلول عاجل241921016021

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيذكراالنبارثانوية النخيل المختلطةهمام ضياء شالش علي191921290034

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينعلي ناطق محمد هاشم231921016053

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيذكرصالح الدينثانوية حسان بن ثابت المختلطةفرحان حميد جاسم نصيف181921308015

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيذكرصالح الديناعدادية المنعم المختلطةقصي اسماعيل خميس موسى181921306012

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيانثىديالىثانوية جمانة للبناتنور جمال فاضل عزيز211922095024

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينتيمور عبد الحميد طلب خلف201921020011

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينعمر عواد حسين كرم201921020044

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ادبيذكربابلثانوية التسامح المختلطةمحمود عوده كاظم عكش231921192024

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينناظم نذير محمود علي171921025166

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينسجاد شويل هماش جياد241921012024

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ادبيذكرديالىثانوية ابن يونس المختلطةنوفل مجيد سعيد خلف211921228034

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ادبيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتغفران احمد عطية احميد181922221027

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ادبيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنينعلي فيصل حازم داود171921067026

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ادبيذكرصالح الدينثانوية اليرموك للبنيننزهان عباس حمزه مصدف181921129018

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ادبيذكرذي قارثانوية الثوار المختلطةامين لفته ناصر لفته221921226004

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينحسين راهي براك شرهان231921022014

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بداح بن عاصم المختلطةمحمد زامل ضاري مجباس181921322013
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كلية التربية/جامعة سامراء435.0ادبيذكرصالح الدينثانوية بداح بن عاصم المختلطةضاري زامل ضاري مجباس181921322007

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية المفاخر المختلطةمحمد محي محمد جاسم121921175029

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينانور سعد شرشاب عطاي221921366007

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينعمر مرشد عبد جاسم201921055038

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنيناكرم صباح فاضل سمير251921211007

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ادبيذكرديالىثانوية بردى للبنينمعاذ محمد حسين خليل211921229015

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الرسول للبنينحسن عمار جبار جار هللا241921035007

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنيناحمد جواد عبيد زيدان111921151005

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ادبيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتمأب محمد ابراهيم علي311922038033

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناترنا منتصر علي حسين181922236022

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية اإلرادة المختلطةحبيب علي اسماعيل محمود101921156016

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ادبيذكرالديوانيةثانوية عين شمس المختلطهامير عباس حسن عريعر241921155007

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ادبيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتعائشة صباح نواف محمود181922221023

كلية التربية/جامعة سامراء439.0ادبيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنيناحمد حسين محمد محمود171921112001

كلية التربية/جامعة سامراء439.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنينحارث فالح نايف ويس111921151018

كلية التربية/جامعة سامراء439.0ادبيانثىديالىثانوية تدمر للبناتهاجر عقيل عبود يوسف211922131027

كلية التربية/جامعة سامراء440.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية القدس المختلطةمحمد خالد محمد ساجت111921168012

كلية التربية/جامعة سامراء440.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االبراهيمية للبنينعيدان احمد عبود جدوع181921001044

كلية التربية/جامعة سامراء440.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينسيف جمعه خلف مصطفى201821007051

كلية التربية/جامعة سامراء440.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سامراء للبناتاسراء صبحي عبد اللطيف جاسم181922180006

كلية التربية/جامعة سامراء441.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سرى من رأى للبنينعز الدين حازم رجب هدوك181921082036

كلية التربية/جامعة سامراء441.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينعالء محمود كاظم جبر271921020034

كلية التربية/جامعة سامراء441.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينياسر وسمي باشي عويد211921034060

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشاكرين للبنينيونس فليح عناد خضير111921029085

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ادبيذكرالديوانيةثانوية االحسان للبنينرسول حسين علوان حسين241921049009

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ادبيذكرديالىثانوية الوالء المختلطهمهند شهاب أحمد قادر211921236008

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ادبيذكربابلثانوية الفالح المختلطةكاظم حاكم نعمه غاوي231921198035

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االمام علي الهادي للبناتايه صفاء جاسم محمد181922252004

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ادبيانثىصالح الدينثانوية القلعة للبناتعائشه فارس صالح حسين181922196011

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المزهر للبنينسفيان عبد اللطيف ابراهيم علوان181921150011

كلية التربية/جامعة سامراء443.0ادبيذكربابلثانوية النهروان المختلطةعمران حامد هاشم عويد231921181022

كلية التربية/جامعة سامراء445.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية اإلرادة المختلطةبالل مهاوش جرو غافل101921156011

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سيف الدولة للبنينرامي نصيف جاسم سلوم181921088008

كلية التربية/جامعة سامراء447.0ادبيذكرالنجفثانوية طريق الحسين المختلطةحسن كاظم جرك عاصي251921123005

كلية التربية/جامعة سامراء448.0ادبيانثىصالح الدينالمسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين مروه يوسف وسمي مهدي181922361010
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كلية التربية/جامعة سامراء448.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاسامة محمد كاظم حمود291921153014

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينمحمد عالء حسين دخيل241921009049

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينعلي حيدر علي طراد251921012126

كلية التربية/جامعة سامراء450.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةمحمد احمد جبر موسى251921113026

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ادبيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينمحمود محمد عطشان رداد291921016074

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ادبيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتشهد يونس حبيب محمود181922242031

كلية التربية/جامعة سامراء453.0ادبيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتمريم ناظم ناطق حمودي181922242049

كلية التربية/جامعة سامراء462.0ادبيذكربابلثانوية الفالح المختلطةعباس فاضل ظاهر عبد231921198022

كلية التربية/جامعة سامراء464.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةحسنين كاظم جعفر يوسف251921113014

كلية التربية/جامعة سامراء465.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينخالد محروث سعدان ذرب241921051026

كلية التربية/جامعة سامراء467.0احيائيذكرالنجفثانوية بين الحرمين للبنينحسن عايد عطيه مطير251941046006

كلية التربية/جامعة سامراء467.0احيائيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينعمر سمير يونس حسن171941142037

كلية التربية/جامعة سامراء467.0احيائيذكرالديوانيةثانوية السدير المسائية للبنينمحمد ضاحي صبيح شالكه241941216028

كلية التربية/جامعة سامراء467.0احيائيذكربابلثانوية زهير بن القين المختلطةعباس كليل صالح ضايف231941167021

كلية التربية/جامعة سامراء467.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينحسين قاسم عبد الساده داور241951204029

كلية التربية/جامعة سامراء467.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينعلي سالم هادي بعيوي241941042006

كلية التربية/جامعة سامراء468.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناتوسر عبدهللا حسين فارس181942200028

كلية التربية/جامعة سامراء468.0احيائيذكركركوكثانوية شمالن المختلطةعلي جواد دليل محمد201941227008

كلية التربية/جامعة سامراء468.0احيائيذكراالنبارثانوية الرشاد للبنينمصطفى عبد الستار وسمي عبد191941050021

كلية التربية/جامعة سامراء469.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينهادي علي سعيد فاضل171941364090

كلية التربية/جامعة سامراء469.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتنسرين رياض رحيم حمزه181942236127

كلية التربية/جامعة سامراء469.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتتبارك مظفر حمزه عباس241942093034

كلية التربية/جامعة سامراء469.0احيائيذكركركوكثانوية تل الذهب للبنينجاسم احمد جاسم محمد201941219009

كلية التربية/جامعة سامراء470.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية سامراء االولى للبنينحسن محمد حسن علوان181951033014

كلية التربية/جامعة سامراء470.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينتاج صالح زبن دحام181941002049

كلية التربية/جامعة سامراء470.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتاميره جاسم حميد محمود181942236015

كلية التربية/جامعة سامراء471.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينمحمد عبد هللا حسين جاسم171941161082

كلية التربية/جامعة سامراء471.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتاسراء عبدهللا احمد ابراهيم181942183003

كلية التربية/جامعة سامراء471.0تطبيقيذكرالنجفثانوية بين الحرمين للبنينزين العابدين جاسم موحان ياسر251951046011

كلية التربية/جامعة سامراء472.0احيائيذكراربيلثانوية الوفاء للبنينمحمد مصطفى قحطان جنديل311941005007

كلية التربية/جامعة سامراء472.0احيائيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنيناحمد صدام زغير عبود221941026004

كلية التربية/جامعة سامراء472.0احيائيذكربابلاعدادية المشروع للبنينموسى عزيز راجي هادي231841010068

كلية التربية/جامعة سامراء472.0تطبيقيذكربابلثانوية ابن زيدون المختلطةحسين والي حمزة عطيه231951193002

كلية التربية/جامعة سامراء474.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتبتول سامر محمود حسن181942251002

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ادبيانثىاالنبارثانوية الحواري النموذجية للبناتخديجه خالد ابراهيم عبد191922217006
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كلية التربية/جامعة سامراء474.0احيائيذكرصالح الدينثانوية دار العلم المختلطةسمير فرج حمد مجيد181941293014

كلية التربية/جامعة سامراء474.0احيائيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينعمر بيرك فارس حسين201941025039

كلية التربية/جامعة سامراء474.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتبنين أسامة احمد علي241942102036

كلية التربية/جامعة سامراء474.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهداء للبنينمؤمل سلطان ريحان سلطان221941057026

كلية التربية/جامعة سامراء474.0احيائيذكرنينوىثانوية ربيعة المسائية للبنينحسين حازم محمد حسن171941359017

كلية التربية/جامعة سامراء474.0احيائيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنيناحمد محمود عبد سليمان171941157007

كلية التربية/جامعة سامراء475.0احيائيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتشذى صدام ذياب داغر181942221019

كلية التربية/جامعة سامراء476.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتاسراء مجيد علوان حمادي181942183004

كلية التربية/جامعة سامراء476.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الجرناف المسائية للبنينمحمد سعود مطر علي181941329035

كلية التربية/جامعة سامراء476.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينمسلم صالح عجيل مزعل221941306277

كلية التربية/جامعة سامراء478.0احيائيذكرصالح الدينثانوية ابن كثير للبنيناحمد ماهر فرحان رومضان181941010002

كلية التربية/جامعة سامراء479.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينحسين علي مدب جراد231941002070

كلية التربية/جامعة سامراء479.0احيائيذكرصالح الديناعدادية عمر المختار للبنينعوف عبدالرحمن جبار ياسين181941040031

كلية التربية/جامعة سامراء479.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنينسجاد فاخر صبر سد خان271951021023

كلية التربية/جامعة سامراء479.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينراقي عبد الحر كريم حمادي271951037011

كلية التربية/جامعة سامراء479.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية نهج البالغة للبنينعقيل عودة حسن نكاد291951026043

كلية التربية/جامعة سامراء480.0احيائيانثىالديوانيةثانوية النورين للبناتسرى عباس ذياب محمد241942138028

كلية التربية/جامعة سامراء481.0احيائيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينحسين عوده فاضل خليف221941006010

كلية التربية/جامعة سامراء482.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينفواز عبد اللطيف صالح خليفة181941002121

كلية التربية/جامعة سامراء482.0احيائيذكرالديوانيةثانوية اصحاب الكساء للبنينسجاد علي كردي مهنه241941156010

كلية التربية/جامعة سامراء482.0احيائيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينصفاء جميل حسين جبير221941017038

كلية التربية/جامعة سامراء483.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبنينرنا مطلك كامل ملحاك181942093007

كلية التربية/جامعة سامراء484.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الخيام للبناتنور فواز خلف حسين181942212010

كلية التربية/جامعة سامراء484.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعبد المجيد غازي عبد المجيد ياسين181941002092

كلية التربية/جامعة سامراء485.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينمرتضى سمعان حسن عطيه241941204090

كلية التربية/جامعة سامراء485.0احيائيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينحميد محمود رضا جبر251941001100

كلية التربية/جامعة سامراء485.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينعباس عبد الرحيم علي حسين231941002133

كلية التربية/جامعة سامراء485.0احيائيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينمحمد منصور برينج عبد علي231941054109

كلية التربية/جامعة سامراء486.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العدالة المختلطةزينب رحاب مطلك هالل181942318008

كلية التربية/جامعة سامراء486.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينيوسف جاسم محمد علوان231921010112

كلية التربية/جامعة سامراء486.0احيائيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينصباح جابر تكليف حطحوط241941200031

كلية التربية/جامعة سامراء487.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الصادق للبنينحسام حسن محمد زغير221951070018

كلية التربية/جامعة سامراء487.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االصالح للبنينحسين عبد العظيم عصواد عبيد221951015012

كلية التربية/جامعة سامراء491.0احيائيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتهبه دري عبداللطيف عليوي181942242173

كلية التربية/جامعة سامراء491.0احيائيذكرذي قارثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينمحمد ناجي عبد الكريم مكطوف221941332004
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كلية التربية/جامعة سامراء492.0احيائيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينحسن سمير عبد العظيم حمود221941039022

كلية التربية/جامعة سامراء494.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينحسين علي شاكر حاتم221951308020

كلية التربية/جامعة سامراء496.0تطبيقيذكرذي قارثانوية طريق النجاح االهلية للبنينعباس حيدر عبيد طاهر221951370005

كلية التربية/جامعة سامراء500.0احيائيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينسجاد يحيى احمد جبر241941200026

كلية التربية/جامعة سامراء502.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينامين مالك عبد الرضا جاسم221941310022

كلية التربية/جامعة سامراء512.0احيائيذكربابلثانوية الحسينية المختلطةمحمد فريق محان عبود231941187017

كلية التربية/جامعة سامراء516.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريان للبناتهاله احمد صالح محمد181942250042

كلية التربية/جامعة سامراء520.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية العارضيات المختلطةحيدر مانع سوادي بجاي241941152016

كلية التربية/جامعة سامراء522.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينحسين غائب حسن محمد171941124045

كلية التربية/جامعة سامراء528.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتمنن منجد صالح مهدي181942183096

كلية التربية/جامعة سامراء529.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينصمد روضي مطير عناد221951077037

كلية التربية/جامعة سامراء530.0احيائيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنينعلي محسن حمد حاشوش221941017061

كلية التربية/جامعة سامراء532.0احيائيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتطيبه طالل عبد العزيز لطيف181942242103

كلية التربية/جامعة سامراء542.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينمنصور عايد علي عبود291921010140

كلية التربية/جامعة سامراء544.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينحسن رحيم خفيف غلطان241951200011

كلية التربية/جامعة سامراء565.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد عبد الجليل عباس ساجت251941116057

كلية التربية/جامعة سامراء583.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبنينمنتظر صالح جميل فعل241941074034

كلية االداب/جامعة سامراء421.0ادبيذكراالنباراعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينخالد جمال جاسم محمد191921041003

كلية االداب/جامعة سامراء421.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سرى من رأى للبنينعبد الرزاق عبد المنعم عبد الرزاق حسن181921082024

كلية االداب/جامعة سامراء423.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتفاطمه كمال عزاوي علي181922274014

كلية االداب/جامعة سامراء432.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتوداد طارق محمود احمد181922274017

كلية االداب/جامعة سامراء451.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينسنان عبد النبي متعب احمد181941005027

كلية االداب/جامعة سامراء451.0احيائيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينمحمد صالح محمد حسين171941042023

كلية االداب/جامعة سامراء453.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينصادق صالح طه حسين181941002073

كلية االداب/جامعة سامراء454.0احيائيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتمنى ارحيم نوفان عبدهللا181942221030

كلية االداب/جامعة سامراء456.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتمريم ماجد رتب احمد181952242073

كلية االداب/جامعة سامراء456.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتغفران ايهم كمال عبدالرحمن181952183031

كلية االداب/جامعة سامراء463.4احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينمحمد نشوان مصطفى سليمان171941008331

كلية االداب/جامعة سامراء471.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد ابراهيم اسماعيل جمعه201941259254

كلية االثار/جامعة سامراء426.0احيائيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينمثنى جبار كاظم حنون261941027115

كلية االثار/جامعة سامراء426.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار العلم المختلطةزهراء سعد عبود حسين181942293007

كلية االثار/جامعة سامراء426.0احيائيذكرصالح الدينثانوية العادل المختلطةليث لفته احمد كعود181941124006

كلية االثار/جامعة سامراء426.0احيائيانثىصالح الدينالمسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ساره كامل طامي حسون181942361015

كلية االثار/جامعة سامراء427.0ادبيانثىصالح الدينثانوية القلعة للبناتشروق موفق علي حسين181922196009

كلية االثار/جامعة سامراء428.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتهيا فاروق رجب حمود181942183116
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كلية االثار/جامعة سامراء429.0احيائيذكرالديوانيةثانوية المرتضى االهلية للبنيناحسان عبدالرضا كوشان عوفي241941065001

كلية االثار/جامعة سامراء430.0احيائيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتسمر ستار سعدون حمد181942221018

كلية االثار/جامعة سامراء432.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتجيهان عبدالرحيم عبدالحميد حسين181952221008

كلية االثار/جامعة سامراء434.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتشموس لؤي احمد طالب181952242049

كلية االثار/جامعة سامراء435.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعلي عبد الستار مدلول خميس181941002107

كلية االثار/جامعة سامراء435.0احيائيذكرالمثنىثانوية علي األكبر للبنينحامد محسن خنجر جياد291941105005

كلية االثار/جامعة سامراء436.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتمنى نزار عبدالكريم علي181942183098

كلية االثار/جامعة سامراء436.0احيائيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةيوسف حبيب طالب عبيد231941183088

كلية االثار/جامعة سامراء436.0احيائيذكربابلثانوية النهروان المختلطةعبدهللا واثق عمران ابراهيم231941181042

كلية االثار/جامعة سامراء436.0احيائيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض عمر حمود صائل جزاع201941033016

كلية االثار/جامعة سامراء437.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتغفران احمد مهدي عبطان181952183030

كلية االثار/جامعة سامراء438.0احيائيذكربابلثانوية شهداء الشوملي المختلطةحسين علي اهالل امطير231941219008

كلية االثار/جامعة سامراء438.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الكوثر للبناترقيه ثائر محمد ديونك181942260007

كلية االثار/جامعة سامراء440.0احيائيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينمحمد جمال يوسف فراس191941071080

كلية االثار/جامعة سامراء448.0ادبيذكركركوكثانوية اولي االلباب المسائية للبنينسعدون نوري حسين هالل201921265027

كلية االثار/جامعة سامراء453.0احيائيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتشهد عبد محمد عبدهللا181942221020

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء422.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناترسل عماد نجم عبد181922236020

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء423.0ادبيذكربابلثانوية الفالح المختلطةباقر عمران عبد الرضا محمد231921198004

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء424.0ادبيانثىصالح الدينثانوية المهج للبناتدنيا فاهم خليل صالح181922248004

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء425.0ادبيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينعلي ياسين محمود حمدي201921017028

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء430.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينصباح نافع محسن جرمط211921034023

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء432.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينحسين علي ياسين مخلف181921047014

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء441.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينكرار علي كاظم بجاي261941022116

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء443.0احيائيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينمصطفى عبد العباس عاصي علوان221941041093

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء444.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طرابلس للبنيناحمد ستار سعدون حمد181941121001

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء447.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الريان للبناتمروه جاسم مهدي صالح181952250033

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء448.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الملوية المختلطةرسل حازم نجم عبد181842095001

كلية العلوم/جامعة سومر471.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتزهراء طارق محمد علي سهر161952176041

كلية العلوم/جامعة سومر484.0تطبيقيذكرميساناعدادية المجر الكبير للبنينمصطفى رحيم راضي مكلف281951008107

كلية العلوم/جامعة سومر569.0احيائيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتصابرين جالل فرهود مجباس221942170054

كلية العلوم/جامعة سومر597.0احيائيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينعبد هللا عبد الحسين راضي عبد هللا221941029062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0احيائيذكرواسطثانوية نبع العلوم األهلية للبنينسجاد علي شدهان حسن261941038071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينسجاد محمد بريج موزان281941151108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمصطفى حيدر عباس حسن241941015145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0احيائيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينالحسين علي حسين محمد271941010021
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتمريم ناجي جهاد كزار221942321142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينليث عبد االمير ساجت طبيلي261941001146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتزهراء حسين حميد حمض221942141102

كلية القانون/جامعة سومر460.0ادبيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتنور الهدى مبارك كريم اربيع221922135015

كلية القانون/جامعة سومر465.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينمصطفى قاسم محمد عبد الكريم221921033055

كلية القانون/جامعة سومر476.0تطبيقيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينمحمد عامر عزيز مجيد221951058015

كلية القانون/جامعة سومر478.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتمنى شلواح عجيل ثعيول221952323120

كلية القانون/جامعة سومر514.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينعباس عبد الهادي نغيمش حسين221921086049

كلية القانون/جامعة سومر525.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتهبة عقيل سجاد عبد النبي221942113294

كلية القانون/جامعة سومر527.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشموخ للبناتهبة هللا علي طعمه وادي221942134081

كلية القانون/جامعة سومر532.0احيائيانثىذي قارثانوية الطاهرالمستندة للبناتايمان صادق عبد جاسم221942426001

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزينب علي كاظم عيسى221942143176

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0احيائيانثىذي قارثانوية السنابل للبناتضحى عويد كاظم حسين221942122013

كلية الزراعة/جامعة سومر430.0احيائيذكرذي قارثانوية المعارج األهلية للبنينجاسم محمد هليل صافي221941076019

كلية الزراعة/جامعة سومر430.0احيائيانثىذي قاراعدادية القوارير للبناتختام ياسر حسين جديد221942413021

كلية الزراعة/جامعة سومر431.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتتبارك عامر صعيب هادي221952115003

كلية الزراعة/جامعة سومر431.0احيائيانثىذي قارثانوية خديجة الكبرى للبناتكوثر فهد نعيثل جابر221942117032

كلية الزراعة/جامعة سومر431.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتزهراء علي حسين خليفه221952168014

كلية الزراعة/جامعة سومر432.0احيائيانثىذي قارثانوية السبطين االهلية للبناتزهراء رشيد مانع شبوط221942394038

كلية الزراعة/جامعة سومر434.0تطبيقيذكرذي قارثانوية األنوار األهلية للبنيناحمد محمد عبد الرزاق لفتة221951065001

كلية الزراعة/جامعة سومر436.0تطبيقيانثىذي قارثانوية البدر المختلطةمرام فليح عمير منشد221952216005

كلية الزراعة/جامعة سومر437.0احيائيانثىذي قاراللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق زهراء كامل ياسر الزم221942188014

كلية الزراعة/جامعة سومر438.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البصرتين للبنينمصطفى ناصر عيه دخيل221951029051

كلية الزراعة/جامعة سومر438.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينامين كشاش بكلي مصاول221851028012

كلية الزراعة/جامعة سومر439.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنينسجاد ساجت عذافه محمد221951021036

كلية الزراعة/جامعة سومر439.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينمصطفى احمد جبار مطرود221951307236

كلية الزراعة/جامعة سومر443.0تطبيقيانثىذي قارثانوية البدر المختلطةفاطمه سعدون راشد زايد221952216004

كلية الزراعة/جامعة سومر446.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينعلي عبد الحسن كاطع علي221951314056

كلية الزراعة/جامعة سومر450.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتنور فرحان حويل زويد221942141249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر442.0ادبيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتهدى جاسم شلبه راضي221922170069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية النخبة االهلية للبنينامجد ناظم حسن عباس161951126004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينمرتضى احمد عبد النبي مخور161951015092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتسجى عدنان ضايف سفاح221952162011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلي حسين طالب مجيد161951085054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينمسلم حسن هاشم طعمه221921028048
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0تطبيقيانثىبابلثانوية الغدير للبناتهدى محمد عباس كاظم231952131010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينمنتظر يقضان جواد كاظم221951256014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0تطبيقيذكرذي قارثانوية االصالح المسائية للبنينحسين ضغير ريه نعيمة221951318007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينحيدر صالح عباس جبار221951010031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتزينب حسين مجيد نكار221952125016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينمهند عادل فايز حذيه221951314091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلي عبد الحسين مهوس حناوي221951300131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينعباس رياض نعمه حسين221921028022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0تطبيقيذكرذي قارالمسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء حسين حيدر عكلو درويش221951312005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية ام المؤمنين للبناتاالء عبد العالي جاسم محمد221952107002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةزهراء حسين رحم مطر221952311012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الميثاق للبنينأحمد رعد مشعان مزعل221851064001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0احيائيانثىذي قارثانوية المعارج األهلية للبناتاستبرق شاكر عبد المجيد حسين221942175005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0ادبيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتتبارك علي كامل عبد221922170015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةحسن عواد حنون جابر221951311041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينحيدر عواد هاتف هادي221951314024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينكرار سالم صاحب شيحان291821010101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتام البنين وليد هاشم عجه221942141027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479.0تطبيقيذكرذي قارثانوية المثنى للبنينعبد هللا حسين عبد هللا فندي221951032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر494.0احيائيانثىذي قارثانوية األنوار األهلية للبناتحوراء طعمة جبر لفته221942142012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينعبد هللا شاكر دراي لعيبي221921086057

كلية التربية األساسية/جامعة سومر460.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينابراهيم محمد نزال عبود221921086002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر462.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينمرتضى حسين وحيد سلمان221921033050

كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الدواية للبنينمنتظر جبار خليف صالح221951023042

كلية التربية األساسية/جامعة سومر469.0ادبيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتساره حمود عبيد عويز221922170044

كلية التربية األساسية/جامعة سومر470.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتنور الهدى علوان موسى ابراهيم221952143028

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0احيائيانثىذي قارثانوية األنوار األهلية للبناتبدور وائل يوسف هالل221942142006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينمنتظر عبد هللا جبر طاهر221941310174

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتانوار شمال علي عطية221942393015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0احيائيذكرذي قارثانوية الخورنق االهلية للبنينحسن ناصر حسين عبيد221941372005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0احيائيذكرذي قارثانوية بحر العلوم المختلطةسجاد عدنان محيسن منخي221941249002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتنور الهدى علي كامل نعيمه221942125262

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنيناحمد نصار نعيمه دخيل221951314007

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينمحمد يحيى محيل ساجت221941356115

كلية التربية األساسية/جامعة سومر477.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينسجاد ناصر حسين مطر221921028019
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر477.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينسارة كاتب عناد حسن221942309018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0احيائيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتناديه شهيد عبيد ياسر221942204133

كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتهاجر طالب نعيم شمخي221942135198

كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0احيائيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتشيرين سالم محمد عباس221942162074

كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينعلي هادي ساهي مزعل161941352078

كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0احيائيانثىذي قارثانوية المعارج األهلية للبناترنا عيدان ياسر حسين221942175081

كلية التربية األساسية/جامعة سومر484.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتفاطمة ستار جبار خلف221942143239

كلية التربية األساسية/جامعة سومر486.0احيائيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتابتسام قاسم محمد فدعم221942170001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتنسمه زمن احمد عبد الحميد221942393135

كلية التربية األساسية/جامعة سومر496.0ادبيذكرذي قاراعدادية االطهار للبنينمحمد طاهر طارش علوي221921034035

كلية التربية األساسية/جامعة سومر497.0احيائيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتكوثر خير هللا عذار موسى221942168037

كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعبير صادق جباري طاهر221942141169

كلية التربية األساسية/جامعة سومر512.0احيائيانثىذي قارثانوية الشمم للبناتكوثر ماجد دخل علي خضير221942198034

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتنور علي حسين الذيذ221952162017

كلية التربية األساسية/جامعة سومر545.0احيائيانثىذي قاراعدادية قلعة سكر للبناتنور الهدى رزاق حمود خريس221942171021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر448.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينخزعل ستار علي غانم291921023012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر448.0ادبيانثىذي قارثانوية االبتهال للبناتختام رشيد خليوي دخيل221922166005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر449.0ادبيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناترقيه كاظم حسين هاني221922105014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0ادبيانثىذي قارثانوية الدوحة المحمدية المختلطةسناء خيري خزعل عالوي221922248006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعبد العظيم زويد جخيم مطشر221921376052

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر456.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنيناحمد جبار حامد يوسف221921028002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0ادبيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتتقوى عالء حسين عداي221922204005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر461.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفجر للبناتبنين كاظم عويد صالح221922132004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر464.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةحسين سعيد مجباس عبيد221921311016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتمريم محسن علي زايد231942271375

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء595.0احيائيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةصادق حمزة جمعه يحيى231941183024

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0احيائيانثىبابلثانوية المسعودي للبناتتقى رزاق ناظم فاضل231942095024

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء503.0احيائيذكربابلاعدادية المسيب للبنينحسين عادل عمران علي231941009037

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء545.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتنرجس باسم كريم كلف231942089148

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء469.0تطبيقيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي حسين علي مهدي231951173025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء469.0تطبيقيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينمصطفى هادي كاظم كشاش231951017085

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء472.0تطبيقيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتهبه صبيح خليف علوان261952087012

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء482.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكفل للبنينعباس باسم عبد الكاظم حسين231951032018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء484.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتزهراء عامر صاحب مطلب231952090008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء531.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتنور الهدى حيدر ناجي كاظم231952109034
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0احيائيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينبالل خزعل جاسم محمد211941003039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء618.0احيائيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينمهدي رحيم جفات موسى251941152059

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء490.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمصطفى محمد جاسم مطرود231941006197

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء490.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينمصطفى عادل عنون حنش241941002157

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء492.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنينعلي ماجد كريم عبيد231941033096

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء493.0احيائيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينكرار مهدي رحيم حيدر271941036088

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء506.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعباس احمد جبار جاسم231941006079

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء510.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتازل عباس صالل ناصر231942271015

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء510.0احيائيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةدريد خالد كامل عبدالعباس231941168008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتمريم ميثم عبد القادر حسن111942071099

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء519.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمحمد خليل راضي شاهين231941006157

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينعلي عبد الناصر صالح هادي241941207087

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء523.0احيائيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتآيه عقيل عباس حسن231942108002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0احيائيانثىبابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةغدير احمد عبدزيد علوان231942168023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية الرواد المختلطةنغم ماجد واعي سرحان241952020002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتاسراء صادق صبار عبد231952078001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0احيائيانثىبابلثانوية العمادية المختلطةمريم فاضل نعمه مشهد231942230008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمحمد رعد شنان عبادي231951006051

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0احيائيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتايالف حسين جواد كاظم231942090033

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتشمس علي عبد الحسين شجر231942147041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينيوسف يعقوب عبد الحمزه عبيس231941251380

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0تطبيقيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتبنين سمير غازي عبيد231952081008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0احيائيذكربابلثانوية ابن البيطار للبنينعمار رافع نعمة محمد231941163012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0احيائيذكربابلثانوية المنار االهلية للبنينقاسم محمد كاظم عبيد231941071068

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0احيائيذكربابلاعدادية البيان للبنينحمزه طالب رحيم محمد231941014037

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0احيائيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتكفلين فاضل نعمه عبد231942121085

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0تطبيقيانثىبابلاعدادية االقتدار المختلطةزهراء رعد صبار طامي231952164006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0تطبيقيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةزيد ناصر عبود عبدالحسن231951164015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0احيائيذكربابلثانوية ذي قار للبنيناحمد رضوان عبد الواحد زنكاح231941024003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتساره محمد عبد مظلوم231842109122

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0تطبيقيذكربابلثانوية المجد للبنينحسن عباس حبيب عبد الشهيد231951025006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتحنين حسن خضير لهيمص241942220106

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0تطبيقيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينحسين علي عبوده عبيد231951017024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0تطبيقيذكربابلالوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين حسين حيدر كاظم حمزه231951036009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناترقيه علي دهيرب تايه231942089050
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتضحى صالح الدين مهدي صالح231952115018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0تطبيقيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلي حسين فاضل محمد حسين231951012023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0احيائيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتسفانه صالح مهدي عبيد231942101054

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتفاطمة علي كاظم علوان231952092041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتتبارك عبد االمير خلف عرط231952087014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0احيائيذكربابلاعدادية االندلس للبنينمحمد حمزه هويدي حمزه231941042117

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.1احيائيانثىبابلثانوية التحرير للبناتماريه حمزه حسن حمزه231942096124

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0احيائيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتودق كامل جبر زامل261942108141

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنينعلي عماد غازي معارز231941033091

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0تطبيقيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتتبارك هيثم علي جبار231952120005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينالمرتضى عامر عباس عبد الحسين231851020014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتغدير سمير محسن شليج231942147051

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0احيائيذكربابلثانوية المصطفى االهلية للبناتفاطمه محمد مصطفى حميد231941300009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0تطبيقيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر زهراء عبدالحسين عبدالعباس حسين231952149010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0احيائيانثىبابلثانوية الحلة للبناتمريم عمر طارق محمد231942100056

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتبنين جبار علي عطار231952117009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0احيائيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتزهراء سعد ذيبان عبيد231942107047

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0احيائيذكربابلاعدادية كوثا للبنينقاسم ابراهيم فجر حداوي231941051104

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0تطبيقيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينيوسف بشير نعيم ياس231951008080

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0احيائيانثىبابلثانوية الحلة للبناتزينب علي حاتم جاسم231942100034

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0تطبيقيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينمحمد حيدر طالب محي231951005041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0تطبيقيذكربابلثانوية الباقر للبنينمحمد الباقر نصر هاشم عبد الحسين231951046024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتمريم منصور ابراهيم محمدحسن231952142036

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0احيائيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتحنين سرحان حسن كروال241942112017

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0تطبيقيذكربابلثانوية الرشيد للبنينعلي باسم حميد عبد231951065006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنيناحمد صالح عبادي رشيد241941001013

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0تطبيقيانثىبابلثانوية السيدة رمله للبناتنرجس عباس عبدهللا سحاك231952152008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0احيائيانثىبابلثانوية المستنصرية االهلية للبناتمريم عالء ضياء حمود231942138035

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتنور سرمد هادي حسن231942088446

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتزهراء علي محمد حسين عليوي231942103044

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتافتخار فاضل حمود عبد االمير231952271008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0احيائيانثىبابلثانوية شهداء الشوملي المختلطةاسراء سعد عبد هللا يوسف231942219001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0احيائيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتزهراء حسن عبدالرزاق عبدالكاظم231942142108

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناترقية علي عبد الحسين جاسم231952109010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0احيائيانثىبابلثانوية النجاة للبناتكوثر جميل تركي حسين231942139045
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاميمه طالل احمد حمدي231942271043

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0تطبيقيانثىبابلاعدادية خديجة الكبرى للبناتبنين حسين عبد هاشم231952127004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0تطبيقيذكربابلثانوية التراث للبنينزيد حيدر وحيد فليفل231951068011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0تطبيقيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتراويه خلدون كامل خلفه231952153008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةحسن فالح عبدالحسن عبدعلي231951183014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينحسين علي محمد حمزه231951251084

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0احيائيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتتاره انيس عبد المجيد فليح231942108073

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتصابرين مهدي مخيط شناوه231942089105

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الجماهير المختلطةهبى هاشم مريح حداد231952183020

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0احيائيذكربابلثانوية سيناء المختلطةايمن كاظم جاسم علوان231941206003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0احيائيانثىبابلثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتسجى علي كاظم عبد الحسين231942154031

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0احيائيانثىبابلثانوية الخلود للبناتنور الهدى محمد صالح حسن231942137052

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0احيائيانثىبابلثانوية الرباب للبناتقمر علي عبد الحسين شجر231942147063

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتزمن حيدر جبار محمد231952101010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0تطبيقيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمرتضى ليث عزيز محمد231951019066

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتنور صبر جاسم ناجي231952111014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةيونس عباس فاضل خليف231941173175

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0احيائيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناتشهد حيدر فيصل مدب231942123065

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتروز عصام حسين فاضل231942087136

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0احيائيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتاطياف عادل جواد كاظم231942090012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتغدير حيدر محمد مهدي231942086130

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتزهراء قاسم كامل جبار231942089067

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتهدى اكرم سلمان ابراهيم231942089164

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0تطبيقيانثىبابلثانوية التراث للبناتدعاء عبدالرضا كويس حمد231952148008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0احيائيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتفاطمه عقيل حبيب محمود231942091070

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتمريم امجد علي حسين231952087043

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينمرتضى عالء عبد العالي عبد231941021147

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0تطبيقيانثىبابلثانوية الفضائل للبناتفاطمه صالح حمود علي231952112014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0احيائيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينمرتضى حسين عبيد حسن231941060174

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0احيائيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتغفران جاسم محمد دخيل231942107078

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينحسين علي مهدي عبد231951251085

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتليلى فارس عبد هللا عبد231942109189

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتبراء ميثاق علي حسين231942087055

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0احيائيانثىبابلثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبنين محمد جاسم دريس231942154010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتايه مهند كاظم عبد االمير231942088049
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينعلي كريم عبد المهدي كاظم231951004040

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0احيائيذكربابلاعدادية الكندي للبنينيوسف اسعد ماجد قاسم231941007149

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعبد هللا ماجد مضر كاظم231941020199

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0احيائيانثىبابلثانوية المزايا االهلية للبناتزهراء علي كاظم متعب231942151005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0تطبيقيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتفاطمه محمد كاظم حمزه231952107032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبدور امين تقي ناجي231942271069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0تطبيقيذكربابلثانوية البقيع المختلطةهادي صالح حمزة حسون231951225012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0احيائيانثىبابلثانوية التراث للبناتمنال كريم محمد عبدهللا231942148044

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0احيائيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتوفاء خليف عبيس علوان231942142286

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0احيائيذكربابلثانوية العراق االهلية المسائية للبنينهشام محمد فارس عبد231941260014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0احيائيذكربابلثانوية المصطفى االهلية للبنينحيدره محمد فؤاد سالم231941285005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0احيائيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناترتاج محمود شاكر محمود231942091029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0احيائيذكربابلثانوية الطبرسي للبنينعلي مولود نجم عبيد231941041023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0احيائيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتزهراء محمد محي هجهوج231942124046

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتحنين غانم هادي كاظم231942271104

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء456.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتسما ثائر خليل ابراهيم231942088269

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتدموع حميد نعمه عبد الحسين231942271125

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0احيائيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتزهراء زهير محمد علي حمود231942108028

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء461.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبنين كريم كاظم عوده231942271086

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء464.0احيائيذكربابلثانوية العامل للبنينحسين صباح نادر عبيد231941026007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء485.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتفاطمه محمد سامي عبد علي231942087273

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء521.0احيائيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتنور الزهراء صالح عاشور حنش241942130110

كلية الطب/جامعة نينوى691.0احيائيانثىنينوىثانوية قره قوينلي للبناتسجى جعفر محمد سعيد مسيب171942308024

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى507.0تطبيقيانثىاربيلثانوية جوارجرا للبناتأصال مؤيد جبار فرج311952031002

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى526.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتنور زياد قادر خضر171952294078

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى632.0احيائيانثىاربيلثانوية برزاني المسائية المختلطةايمان نصير حسن هاشم311942070004

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى635.0احيائيذكرنينوىثانوية ام الربيعين االهلية للبنينعبد الوهاب رافع عبد القادر عبد الوهاب171941188014

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى648.0احيائيذكراربيلالنصر النموذجية للبنينمحمود ايمن سعيد محمد311941024127

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى651.0احيائيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتمرام محمد سعيد رشيد محمد امين171942285183

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينيونس مروان يونس احمد171951144093

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى535.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينتوفيق عبد الحافظ تحسين توفيق171951007029

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينوسام يونس خلف حسن201941005074

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى597.0احيائيانثىاربيلثانوية النصر النموذجية للبناتماريا جسام محمد عباس311942047161

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتسجى حامد علي محمد171942289097

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتابابيل علي عبد ناجي291942055001

739 من 382صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة475.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنيناسامة عبد الجليل ناجي مركب191951040006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة481.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الخنساء االهلية للبناتمريم ناصر طراد خليفه191952139006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة574.0احيائيذكراالنباراعدادية غرناطة للبنيناسماعيل ارميض عراك حسن191941043007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينعبد الرحمن محمد عبد الكريم عبد الرحمن191941114036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينمحمد فؤاد شاهين عبد هللا101941017081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0احيائيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتضحى حقي تركي حماد191942166054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة600.0احيائيانثىاالنبارثانوية عامرية الصمود المختلطةرنا تحسين ثابت عبد الفتاح191942316010

كلية القانون/جامعة الفلوجة461.0ادبيذكراالنبارثانوية الشهابي للبنينمهند عدنان محمد مطلب191921034008

كلية القانون/جامعة الفلوجة461.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينارشد محمد يوسف محمد191921013012

كلية القانون/جامعة الفلوجة474.0ادبيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينمصطفى عمر سمير عبد هللا191921011039

كلية القانون/جامعة الفلوجة474.0ادبيذكراالنباراعدادية جابر بن حيان للبنينمحمد عبد الخالق جمعه فرحان191921103029

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة525.0احيائيانثىاالنبارثانوية الحواري النموذجية للبناتفاطمه علي صالح مروح191942217104

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة536.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية المتفوقات االهلية للبناتتقى مقداد فرج فهد101942136012

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة561.0احيائيذكراالنبارثانوية هيت االهلية للبنينعماد الدين حمدي عبد جباره191941097008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينيوسف حماد حميد عبد هللا111951156085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0تطبيقيذكراالنباراعدادية العرفان للبنيناياد طارق محمد عبيد191951029004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية ابي غريب للبنينمهند فيصل عريبي عباس101951024015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينعبد هللا عمر سامي حمادي191951104020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0ادبيذكراالنبارثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةعمار خالد جبير مزعل191921283007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتاسراء عبد الهادي عبد هللا فرحان191922369008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعيسى حماد شياع دفار111851156053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة454.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينحسين ثامر حسين حميد191921071019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة454.0تطبيقيذكراالنباراعدادية العرفان للبنينمحمد طارق محمد عبيد191951029017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتنور عوده مشكور محمود191922369146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينصادق سعدون عباس احمد191941343032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0ادبيذكراالنبارثانوية الرطبة المسائية للبنيننوفل امين سبتي حسين191921349059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينعلي حسين أحمد حمادي101941014041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0ادبيانثىاالنبارثانوية الزهرة البيضاء للبناتطيبه لطيف جاسم نصير191922270013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0احيائيانثىاالنباراعدادية الحريري النموذجية للبناتدعاء سعيد جاسم كاظم191942193026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينصقر يوسف احمد طعان191941009131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتاسماء منذر صالح عويد111942070011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0ادبيذكراالنباراعدادية التقدم للبنينعثمان عبد هللا حميد علي191921062023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينحاتم كريم فرحان عبود191941011055

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة423.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية بالل للبنينعمر احمد فرحان محمد101921055028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة425.0ادبيذكراالنباراعدادية السالم للبنينعبد العزيز سبتي محمد غازي191921058012
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة427.0ادبيانثىاالنباراعدادية جنين للبناتسارة ناصر اسعد جاسم191922149019

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة429.0ادبيانثىاالنباراعدادية الفلوجة للبناتليلى ماهر حاتم عبد الكريم191922188033

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة430.0ادبيانثىاالنبارثانوية االنتصار المسائية للبناتسحر لطيف ابراهيم عباس191922373008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة434.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغراف االهلية للبنينسجاد احمد عيال جبر221951364008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0ادبيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتعفراء حامد عبد عباس191922229024

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة438.0تطبيقيذكربابلثانوية البيادر المختلطةمحمد جواد كاظم حنون231951224027

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة439.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينامجد صالح ريكان حمادي221951308008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0احيائيانثىاالنبارثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتوديان احمد سرهيد صالح191942224058

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة444.0احيائيانثىاربيلثانوية شايسته للبناترحاب ابراهيم رافع البد311942039013

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة444.0احيائيذكراالنباراعدادية العلم النافع للبنينمحمد األمين عادل حماد سالم191941095040

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة444.0احيائيانثىاالنباراعدادية الكوثر للبناتشروق عامر عبد هللا حسين191942173036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة444.0احيائيانثىاالنباراعدادية جنين للبناتحنان حامد محيسن حمد191942149007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة445.0احيائيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتاماني وجيه محمد حوران191942194011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة445.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينليث خضير عباس جاسم191941343069

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة451.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينمروان هيثم عبود جاسم191941343098

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة460.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناترفل عبد السالم عباس صالح191942189066

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة476.0احيائيذكرديالىثانوية الحكماء المختلطةسيف علي شهاب علي211941244008

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.4احيائيانثىالنجفثانوية المتميزاتمرتجى فكري جواد عبد251942074023

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناترانيا رائد محمود يونس171942288111

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةزهراء بكتاش احمد عاشور201942282103

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0احيائيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتنور الهدى غازي محمد عطا هللا171942238077

كلية التمريض/جامعة تلعفر662.0احيائيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعلي فاضل حسن احمد171941027080

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0ادبيذكرنينوىثانوية العوسجة للبنينمحمد شاكر مجبل حسن171921050008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0ادبيذكرنينوىثانوية تل الشعير للبنينعبد هللا ميسر احمد عبد هللا171921052008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0ادبيذكركركوكثانوية االنتصار المختلطةمهند حامد مدلول زيدان201921234034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتسبأ حيدر حسين حيدر171922261011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمحمد لطفي طاهر ابراهيم201921253066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0ادبيذكربابلثانوية الصديق للبنينادم حسن خضير عباس231921027006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0ادبيذكرنينوىثانوية اسكي موصل للبنينمحمود احمد محمد عمر171921038032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمؤمن راكان عطشان عبد هللا171921020078

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحمد هشام ابراهيم حميد171921020009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنيناحمد ذنون يونس محمد171921161007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينصابر عطا هللا كاظم زركان201921078049

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0ادبيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنينحسام يوسف جدعان عبيد211921030012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر424.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينمحمد محمود عبد الكريم نجم171921005059
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0ادبيذكرنينوىثانوية العوسجة للبنينياسر سعد توفيق نهر171921050010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0ادبيذكرنينوىثانوية اصفية االولى للبنينعبد الرحمن مهدي مطر محل171921035010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر426.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعلي محمد عبد يونس171921027069

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0ادبيذكرميسانللبنين (ع)ثانوية الحسنين كرار حسين جباره مجيسر281921043030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0ادبيذكرالنجفثانوية االنتصار المختلطهمحمد شاكر عويد عالوي251921036013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0ادبيذكرنينوىايمن- الخارجيون حواس خضر مؤيد حسين171921400035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0ادبيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنيناحمد محمد حسين عبد هللا171921003010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر432.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينمصطفى صباح محمد علي كاظم171921178043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينشمر فرحان هاشم حسن171921161032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر434.0ادبيذكرنينوىثانوية المحلبية للبنينأحمد عبد القادر علي وهب171921056001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينكفاح غانم محمد ظاهر171921143065

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0ادبيذكرنينوىثانوية اسكي موصل للبنينمحمود خضير احمد محمود171921038033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتوضحه حسن مصطفى خضر171942252106

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينزياد فتحي اسماعيل حسن171941351265

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الجمهورية للبناتنرجس علي مشكور محمد161942239045

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0احيائيذكربابلثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينمصطفى احمد بدري جاسم231941280019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعباس كاظم يحيى عباس231941257096

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنيناحمد عقيل نايف عباس171941178004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينمصطفى عبدالسالم كناوي سهيل211941022064

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينخير هللا حسن محمد خلف201941020034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيذكرنينوىثانوية الموصل المختلطةعدنان فالح بلعوط موسى171941343002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينمحمد صالح عثمان موسى171941116024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينعبدالهادي عبدالكريم محمد جاسم181941036036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينسيف عبد العزيز الياس يونس171941353035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيذكراربيلثانوية سيوان للبنينايمن صباح محمد نور عبد القادر311941003006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيانثىذي قارثانوية السبطين االهلية للبناتزينب مطرود داود سلمان221942394049

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0احيائيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينمحمود ياسين محمد دخيل171941046040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0احيائيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنيناوس ناظم محمد حسين171941016014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0احيائيذكرذي قاراعدادية الصادق للبنينسجاد رحيم عبد بياد221941070024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينعبد ابراهيم خلف حميد171941049031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0احيائيذكرنينوىاعدادية النيل للبنيناحمد عجيل شحاذة علي171941027008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0احيائيذكراربيلاعدادية الهويرة المختلطةابراهيم جهاد عبد هللا حسن311941002001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمد طاهر محمود فارس171941028222

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0احيائيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينمهند علي يونس محمد171941024137

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0احيائيانثىنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينحمدية موسى محسن قنبر171942353010
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0احيائيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينعبد الرحمن جمال عبد ناصر201941026017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0تطبيقيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينعبد المحسن سالم عبد المجيد حسن201951025022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتمروه خالد يونس حمد171942251164

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0احيائيانثىنينوىثانوية المدينة المنورة للبناتمدينه محمد حسن علو171942241067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنيناحمد صهيب احمد فتحي171951024007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتالهام حسن خالد حسن171942261015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتجميله تقي احمد علي171942252011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينكرار عبد االمير عليوي مايع221951006058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0احيائيانثىنينوىثانوية الحوراء للبناتفاطمه علي حسين يونس171942236059

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينخالد غزوان محمد صبحي علو171951005027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينعمر محمد نافع جاسم171951002053

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةعلي صالح منيف عبد هللا201941250080

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0احيائيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينموفق عدنان ابراهيم عباس201941015064

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0تطبيقيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينخلف حسن خلف شيخ201951025011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتلقاء مال هللا ظاهر محمود171942251153

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0احيائيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتدعاء جاسم جمعة محمود171942316023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0تطبيقيانثىنينوىثانوية العياضية للبناتايمان صدام يوسف احمد171952260003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0احيائيانثىنينوىثانوية منارة شبك للبناتنور هاشم احمد مجيد171942272038

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينماهر طه صالح خلف171941144079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينبشار احمد حسن علي171951103017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0احيائيانثىنينوىثانوية سودة بنت زمعة للبناتهجران رعد ذنون يونس171942319060

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0احيائيانثىنينوىثانوية المدينة المنورة للبناتسلوى دخيل مصطفى حسن171942241048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتندى محي الدين حسين مصطفى171952261037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0احيائيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمصطفى عبدالوهاب جاسم محمد171941027131

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0احيائيذكرنينوىثانوية الوحدة العربية للبنيناحمد نوح كردي اسماعيل171941119002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0احيائيذكرنينوىثانوية نينوى للبنينايهاب عبد الغني محمود عران171941207009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0ادبيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتساره عبد األمير يونس اسماعيل171922252013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنيننزهان فؤاد محمد ياسين حسين171951352090

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينياسر مظفر حسون علي171941028279

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر451.0احيائيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتهدى ابراهيم محمد حمزة171942357137

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر451.0احيائيذكرنينوىاعدادية تلعفر للبنينعلي عدنان شهاب احمد171941118043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينعلي حميد يونس فارس171951352047

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناترانيا سعد حسن ياسين171942267052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتهبه حسيب علي الياس171942277189

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينجاسم حسين محمد إسحاق171951350049
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتهبه عماد محمد محمود171952261042

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0احيائيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينراكان فالح حسن مالش171941026069

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0احيائيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينمحمد عبد الغفور سعيد حسن171941025105

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينهادي ابراهيم قاسم علي271951030085

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعبد هللا سالم ذنون يونس171951351064

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0احيائيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعبدالرحمن عطية هلوش سليمان171941027061

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0ادبيذكركركوكثانوية كوزلو بابا للبنينرامي عادل عبد الرحمن حميد201921032006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتأنعام احمد خضر صالح171942261004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0احيائيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينالياس علي اصغر علي اكبر جمعه171941353014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعمر حارث ضياء يونس171951020075

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتسكينه فاضل عباس علي171942252055

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينمصطفى غانم الياس مصطفى171951352083

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر469.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتكوثر شعيب يوسف ابراهيم171952261030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر472.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنيناحمد ميسر احمد محمد علي171941023021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0احيائيذكرنينوىاعدادية قره قوش للبنينواثق حكمت سعيد منصور171941069025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0احيائيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناترنا حسن عبد هللا رجب171942284043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر475.0احيائيذكرنينوىاعدادية تلعفر للبنينحسن مصطفى حسن محمد171941118021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر476.0احيائيذكرنينوىثانوية دهوال المختلطةايمن حسين علي قاسم171941347006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر488.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينعباس صالح دخيل اسماعيل171921178017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر496.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتشريفة جعفر محمديونس حسين171942252062

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر506.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتناريمان قاسم ابراهيم يعقوب171952252018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر546.0احيائيانثىنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنيننور محمد ابراهيم يعقوب171942353034

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينايمن جالل عبد القادر عبد الكريم161951085011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز619.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعلي محسن صابر عبد الرزاق161951363150

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز621.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفارابي االهلية للبناتمنى عبد الكريم وداعه جبر161952272017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0تطبيقيانثىنينوىثانوية بحزاني للبناتريفين نجيب عبد هللا ابراهيم171952245008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينواثق عبد الخالق صالح سلطان171951002083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0تطبيقيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينجاسم صالح جاسم محمد201951025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0تطبيقيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينمؤمن نوفل هاشم سليمان171951019071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينيحيى عبدالواحد نجم حسن171951026225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتنبأ سعد محمد علي171952232052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية444.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينصفد محمد يونس محمود171951001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية446.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنيناحمد محمد زكي عباس حسن171921178002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينمحمد فاضل خشان مشعل171921045045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية449.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينانس سعيد بطرس عبو171951364009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية449.0تطبيقيذكرديالىثانوية نوح للبنينمصطفى ناظم كريم محمد211951053014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية450.0تطبيقيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتاالء عمر محمد صالح171952264006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0ادبيذكرنينوىثانوية بازوايا للبنينمحمد سعد محمد حمزه171921065011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينبشار انيس بولص حنا171951364011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية453.0ادبيذكرنينوىثانوية ابو جربوعة المختلطةفارس عبد السالم جميل مرعي171921196006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية453.0ادبيانثىدهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينوالء اسماعيل وادي حجي331922052019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية456.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينطه عبد هللا محمد امين خضر171951017112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية456.0ادبيذكرنينوىثانوية بازوايا للبنينحسام عامر علي محمد171921065005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينمحمد احمد سعيد جاسم171951104040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية458.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينكرار حيدر حسين سليمان171941364069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية463.0احيائيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناترسل تيسر عبد مهيدي171942301061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية467.0احيائيذكرنينوىاعدادية خزنة للبنينرياض سالم صادق رشيد171941066016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية469.0احيائيانثىاربيلثانوية المحبة للبناتصفا عبد هللا محمد امين خضر311942045022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية471.0احيائيذكرنينوىثانوية وردك للبنينرامي عدنان خضر سليم171941073015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية477.0احيائيذكراربيلثانوية الرافدين للبنينيوسف دريد ابلحد جرجيس311941101021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية477.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعلي ميثاق احمد عبد هللا231941252107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية488.0ادبيانثىاربيلثانوية بحركة للبناتيازي حسين هادي حمود311922043016

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنيناحمد موفق فاضل عبد القادر171921001012

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين للبنينمعتصم بدر عماش حسين311921011027

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينحسام اثمر سالم عبد هللا171921015021

كلية التربية/جامعة الحمدانية444.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينمحمود خالد شحاذه علي171921080101

كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0ادبيذكركركوكثانوية رنجي المختلطةسفيان مجبل علي عبد هللا201921237004

كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينيونس عباس قادر صبر171921084109

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينفاضل حماد عياده هيشان171921045033

كلية التربية/جامعة الحمدانية450.0ادبيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينطه دحام احمد محمد171921003024

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينمحمد سالم حمود خضر171921351196

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0ادبيذكرنينوىثانوية وردك للبنينسعيد احمد حميد عباس171921073004

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0ادبيانثىدهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينزهور خلف حيدر ابراهيم331922052006

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينبشار تركي بالل كنوش171921018025

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينمحمد بسام احمد حامد171921021060

كلية التربية/جامعة الحمدانية455.0ادبيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينمروان احمد صالح محمد171921064051

كلية التربية/جامعة الحمدانية461.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينعلي عبد احمد محمد171921026099

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينحافظ جاسم محمد حسن171921161021

كلية التربية/جامعة الحمدانية465.0تطبيقيانثىاربيلثانوية مريم الطاهرة للبناتحنين يحيى زيدان خلف311952037004

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0ادبيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنيناوراس عدنان خرشيد نعمان171921059003
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كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى وليد خالد عبو171951017250

كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0تطبيقيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتداليا ماجد رشيد عبود311952038006

كلية التربية/جامعة الحمدانية470.0ادبيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتديما صباح ادو حمو171922244013

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعمار عواد احمد اعويد171921351115

كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمصطفى احمد صالح محمد171951012144

كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0ادبيذكرنينوىثانوية وردك للبنينعبد االله حازم حمو محمد171921073006

كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المتنبي للبنينميسر احمد حنش عبد المجيد101921027117

كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناترحاب عامر عبد القادر يونس171952261013

كلية التربية/جامعة الحمدانية488.0ادبيذكرنينوىثانوية عمر كان للبنينصادق محمد علي حمزة171921173002

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0ادبيذكرنينوىثانوية عين الحصان للبنينعلي طالب علي حمو171921133008

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0احيائيذكرنينوىاعدادية دمشق للبنينمؤيد عدنان ذنون يونس171941160040

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0احيائيذكرنينوىثانوية المعتصم باهلل للبنينيوسف ذنون يونس عواد171941162078

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0احيائيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينعلي عبد الخالق مشعان ابراهيم171941353051

كلية التربية/جامعة الحمدانية506.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينابراهيم خالد فوزي عبد171951020002

كلية التربية/جامعة الحمدانية506.0احيائيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية للبناتساره شيروان حسن قاسم331942080006

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0احيائيذكرنينوىثانوية الدراويش للبنيناحمد غانم ابراهيم تيلي171941169006

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0احيائيذكرنينوىثانوية وردك للبنيننايف خالد علي عزيز171941073038

كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0احيائيذكرنينوىاعدادية بحزاني للبنينسجاد اياد ممدوح محمد171941060040

كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينفهد محمود مجيد علي171941008255

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتمارية عمر عبد الرزاق عمر171942286289

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0احيائيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينمحمد عبد القادر ذنون عباس171941024107

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتفاطمه يحيى عبد العزيز محمد171942230115

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينعقيل اسماعيل خليل بكتش171941364053

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينفيصل ارميض علي ادغيم171941350161

كلية التربية/جامعة الحمدانية547.0ادبيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنيناحمد جاسم محمد ابراهيم171921083004

كلية التربية/جامعة الحمدانية550.0احيائيانثىاربيلاعدادية الفتوة المختلطةنور اكرم خليل عبد هللا311942001023

كلية التربية/جامعة الحمدانية580.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنيناحمد هيثم احمد ذنون171941028025

كلية التربية/جامعة الحمدانية586.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناترحاب عباس الياس حمو171942261054

كلية التربية/جامعة الحمدانية595.0احيائيانثىنينوىاعدادية العراق المختلطةورده خديدة عذيب بكر171942149020

كلية التربية/جامعة الحمدانية597.0احيائيذكراربيلثانوية فينك االهلية المختلطةمؤمل محمد داخل كريم311941065080

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم481.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الغدير للبنينمصطفى هادي مهدي صالح241951071064

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم492.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي  للبنينبالل ثامر طعمه جكينم221951028015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم494.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتاسراء محمد كريم مزهر111952110003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم495.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتنور الهدى اياد حسن عبد االمير121952107054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم499.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينحسن جاسم بدر جبر131951012027
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتحوراء عبد قاسم مطر151942042027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0احيائيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناترفل عبد الحميد شنيف جاسم211942097048

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم586.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية سيف الدولة للبنينمصطفى عبد السالم علي حسن121941002045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم586.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتفاطمة حسن عبيد علي231942078089

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتايه هللا قاسم حسن توفيق121942089010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينامير حسن عبد علي مهدي151941006008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم621.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتكوثر علي مايود سلمان141942145156

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم498.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنيناحمد عبد السالم محمد عيدان131941031006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتزينب علي احمد عباس181942176091

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتزهراء جميل بشير عزيز151942047057

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم506.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنيناالرقم محمد رزاق كريم231941020039

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم508.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصباح االهلية للبناتشمس حسن محمود عويد141942132045

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم478.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتارزاق عبد الستار شهاب احمد101952120006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم483.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينمراد مصعب عادل احمد131951029048

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم496.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتزهراء حامد ياسين طه141942224029

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم497.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتبناز يوسف نوري حمه باقي131942118043

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم498.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتغسق معين راضي عبد الواحد131942117194

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0احيائيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينمصطفى خليفة ابراهيم عليوي211941023058

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0احيائيذكرميساناعدادية العمارة للبنينمحمد جليل نعمه حمادي281941006136

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم520.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتايات سالم احمد سعد181942205010

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم522.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينليث سعد سعدون جواد101941020152

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم529.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتعال مازن احمد سلمان111942105109

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم553.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الريحاني االهلية للبناتامال حيدر ناجي جاسم141942194005

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية المنصور األهلية للبنينديار كرار سالم محمد احمد101951034009

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الكفاح العربي للبناتديمه عبد االمير علي حمزه101942092005

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت622.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتدان غزوان عبد الصمد سلمان131942117067

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت587.0احيائيانثىاربيلثانوية مريم الطاهرة للبناتريتا انور حنا سوالقا311942037006

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت589.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتنبأ باسم أبراهيم احمد141942134149

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت596.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتزينب محمد خضر مزبان151942054137

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0تطبيقيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينعلي سجاد حسين خضر ابراهيم261951002035

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتياسمين رعد خليفه عباس151952056049

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينالمنتصر باهلل علي محمد كامل111951032008

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينعبد الملك عمار عبد المحسن عبيد101951020106

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0تطبيقيذكراالنباراعدادية هيت للبنينمحمد يوسف محي محمود191951014031

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينيوسف عصام عبد محمد111951020089
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتوئام حميد عبيد عفتان111952100019

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت509.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعمار محمد علي جابر291951153230

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتايات كامل سهيل محيسن231942271053

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينحيدر مقبل حميد رخت271941007047

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت638.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتاالء حامد جبار محمد131942107007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت469.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الفارابي االهلية للبنينمحمد عواد يعقوب عواد101951061011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت469.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينمرتضى علي كطافة خليفة151951009037

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الفرقان للبنينعبد الحميد كريم كاظم مهدي141951182013

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0احيائيانثىالكرخ الثالثةالخارجياتجوليت ستار جبار خزعل121942401007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينامير عبد الستار عباس راضي241941003043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتايمان محمد ذهيب عويد141942110020

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية بلقيس للبناتزينب صالح حسن عيسى141942140078

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت500.0احيائيذكرواسطاعدادية العزيزية للبنينمصطفى جبار حزام وشل261941014104

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت500.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الريحاني االهلية للبناتفاطمه رياض فاضل محمد141942194136

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت500.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنينعبد هللا مؤيد محمد عبد هللا321941010051

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت503.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتزهراء لفته عبود مرشد141942072073

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينغيث احمد حسن جاسم261941203043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.5احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمحمد قريش عباس كاظم111941058137

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت506.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام عمارة  للبناتدعاء فاضل نايف فزع141942087005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت509.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية سما التفوق االهلية للبناتزينب فارس محمد جعفر عبد الحسين101942138013

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت512.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتنادية مصطفى ابراهيم منخي141942066085

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت515.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينسيف علي حسين سويبط261941022074

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتزينب هاشم رشيد مجيد111942079041

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتعاليه عبد الكريم عبد الحسين كاظم111942215114

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتشهد عبد الحسن حميد ارحيمه141942070078

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةزينب احمد عبود عبد هللا121942020059

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت549.6احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية المتميزين للبنينحسين عباس عبد العزيز جبر141941007017

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت559.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمصطفى حسن هادي جاسم111941058145

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت571.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتساره رائد صباح مظلوم111942071061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتنور حميد رشيد رؤوف201942118187

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0احيائيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنينمحمد ابراهيم مهدي عباس211941030067

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتحنين مأمون عبد الجبار يونس171952298012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0احيائيانثىنينوىثانوية المنار المسائية للبنينلورين شيروان خالد خضر171942364017

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546.0احيائيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينعلي حامد احمد خضر171941021052

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555.0احيائيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينبارق علي احمد عبوش171941009020
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناترسل ماهر ذنون يونس171942288128

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتصفا بشار يونس سعيد331942040114

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةماريو عيسى هرمز ميخا331941070065

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0احيائيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين داؤد سليمان احمد خلف331941001038

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتآمنه منذر محفوظ جميل171952285007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0تطبيقيذكرنينوىثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينكرم عماد سعيد متي171951228016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينمحمد خالد محمود عواد171951011153

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحمد بشار عبد الغني فتحي171951012008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينهاشم مناف شكر محمود171951007140

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينزيد عدنان عبدالقادر عبدهللا171951026074

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينعمر احمد هاشم عبد الرحمن171951016075

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينمحمد هيثم سعدون يونس171951143118

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينحسن محمد صالح احمد محمد صالح171951024020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعبد الرحمن احمد حازم محمد171951020053

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينمصطفى ليث يحيى داود111941033034

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0احيائيذكركركوكاعدادية تازة للبنينعلي بكتاش حمزة عسكر201941018016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0تطبيقيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةمريوان رشيد مصطفى محمد201951314038

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0تطبيقيانثىكركوك اذار للبنات11اعدادية فادية ياس فهد طليب201952136008

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0تطبيقيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينعامر خلف عيسى ابراهيم201951253017

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0تطبيقيانثىالسليمانيةثانوية النصر النموذجية للبناتغسق معاوية جاسم محمد321952030010

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الفياض للبنينفهد ناظم احمد علي181941145019

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتسميه حسن عتمان علي171952261020

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةمحمد ناظم صالح جعلوط191951287032

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينوسام علي نجم خليفه181951067030

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنيناحمد سلطان عبد هللا محمد171951018013

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينزينب علي أصغر فاضل عباس171952352007

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتامنة سعد علي احمد171952289009

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكراالنباراعدادية البخاري للبنينصالح محمد مهاوش مطني191951106018

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينخطاب ياسر عباس فاضل101951014037

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينعبدهللا محمدصالح جميل علي211941022035

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلي جمال شكري بسيم171951223028

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرديالىثانوية قنديل المختلطةوسام مهدي سعيد كاظم211951256018

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرالسليمانيةثانوية جيا المسائية للبنينمحمود عبد هللا حسن حجي321951060028

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننور فاروق عبد الرحمن اسماعيل171941020144

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتجيهان جمعه سلطان جاسم171942230047
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نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتبلسم محمد حازم محمد171952294019

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتميعاد محمود محمد علي رضا171942261115

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينمصطفى عدي زهير غانم171941059079

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكربابلاعدادية المؤمل للبنيناحمد حسين زاير موسى231951060001

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتايمان خالد عبد الهادي محمد171952261006

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االسراء للبنينبهاء الدين علي خلف محمد101951011014

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىنينوىثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتتمارة وعد الياس خضير171942262032

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتمنار حاجم حمود محمد201952117027

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىالديوانيةللبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء بتول كريم مجاد عبد الكريم241942098001

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكربابلثانوية زهير بن القين المختلطةيوسف حليم حسن دايش231941167050

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المأمون للبنينزيد محمود اسماعيل محمد101951006011

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينمحمد عادل صبحي جاسم171951223033

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةدحام ابراهيم حميد حردان201941250047

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عنة للبنينامين مصطفى رشيد مصطفى191951021002

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينعبد العزيز شاكر محمود ابراهيم201941023017

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيانثىديالىثانوية سرى االهلية للبناتزهراء مظهر علوان محمود211952163002

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينحيدر محمد حميد غريب111941018053

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينليث عبد العزيز رمضان اسماعيل171951002057

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيذكربابلاعدادية كوثا للبنينحسين حميد عبيس حمد231951051010

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الجزيرة للبنينمحمد حازم غايب محمد171951121035

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمحمد طاهر اياد طاهر عزيز171951012125

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرديالىثانوية بردى للبنينمحمود حمد حسن احمد211951229022

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكركركوكاعدادية الزاب للبنيناحمد محمد احمد عبد201941026007

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىنينوىثانوية بعويزة للبناتفاطمه حسين حيدر محمد171942265019

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىاالنبارثانوية الزهراء للبناتمروة بسام برجس عبد السالم191942267052

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتمنار أحسان علي حسين171942286309

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتدانيه مؤيد محمد دليمي101952118008

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنينحسن جمال جمعه احمد171941067007

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيذكرصالح الديناعدادية المنصور للبنينعمر جابر خلف خليل181941045039

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينعبيده يحيى قاسم ايوب171951008095

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعبد هللا لقمان عيسى صالح171951009079

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةوائل مزهر محمد فرحان181941332179

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكربابلثانوية ذو الفقار المختلطةحسين علي حسين ابوحليل231951210003

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتاباء محمد عبد السالم يونس171942267001

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتكوثر وليد مولود شريف171942299071
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نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىاربيلثانوية  التعايش للبناترقيه عيد صواج محمد311942054021

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائيانثىنينوىثانوية قره قوينلي للبناتورقاء سعد محمد جفال171942308054

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية449.0احيائيذكرنينوىثانوية المعتصم باهلل للبنينخالد حميد سليمان احمد171941162021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنيناحمد مثنى سعدون عبدهللا171951028016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتآمنه اسامه خزعل داود171952232001

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينسيف الدين لؤي سالم يونس171951351046

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتزينب محمد صالح حسن171952251015

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتدنيا محمد ياسر ابراهيم محمد171952290026

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتزينب ابراهيم عبد الرزاق شيت171952314010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينسعد عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق171951001029

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الفجر االهلية للبنينعبد العزيز ناصر سليم داؤد171951213005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينحسن جعفر احمد صالح171951016027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينحسام عادل حميد احمد171951024018

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناتصفا عباس خليل سلطان171952300016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتهاجر هشام ميسر فاضل171952294082

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتهيلين عمار حازم يوسف171952295024

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتسجى زهران حامد سيد حسين171952286036

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتالماس عبدالرزاق امين محمد171952251002

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيانثىنينوىثانوية بحزاني للبناتاشجان صبري رشيد حجي171952245001

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتسالمة محمد جالل بشير171952274022

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتغفران غسان بشير يحيى171952274032

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين للبنينزياد ادهم ورد سحاب311951011012

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينفواز صباح ذياب حسن171951008118

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينبارق محمود ابراهيم علي171951350044

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتحنان حسن صالح احمد171952277005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية تلعفر للبنينعلي محمد امين عبد الرحمن عبد القادر171951118027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعبد هللا احمد حسن محمد171951005056

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعبد هللا سفيان حازم علوان171951020061

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الفراتين االهلية للبنينغانم محمد غانم محمد171951227013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتسجى عبد هللا محمود هوار171952317003

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينعلي ليث قحطان يونس171951019052

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتايات ناظم احمد عبوش171952283007

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0تطبيقيذكراربيلثانوية فينك االهلية المختلطةاسامه سعيد محمد خلف311951065002

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينطالل محمد عواد زيدان171951053010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنيناحمد محمود احمد حسون171951350029
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينمحمد باقر جعفر محمد171951124066

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينمزاحم حارث مزاحم سليمان171951005111

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينمحمد ذنون يونس عبد هللا171951142047

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين عبد الرحمن ناظم عبد العزبز مجيد331951001021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتآمنه نشوان وليد عبد اللطيف171952298002

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية435.0تطبيقيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينعمر خيري عواد عبيد171951019059

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية435.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينيحيى ماجد محمود محمد171951008166

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية435.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينلقمان حامد محمود حسين171951350171

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0تطبيقيذكراالنبارثانوية البغدادي المسائية للبنينمصطفى ثامر رجب شرقي191951359068

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0تطبيقيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينعبد الرحمن علي خالد صديق171951157009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينحازم احمد حازم محمد171951024017

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينريان عطية صالح شحاذة171951008048

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينكرم ذنون يونس اسماعيل171951351102

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتايالف محمد صالح احمد محمد صالح171952232012

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينمنذر غانم طه محمد171951026218

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكرنينوىايمن- الخارجيون كرم محمد تقي جاسم محمد171951400032

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكراربيلاعدادية االمين للبنينعدي هاشم يوسف محمد311951009038

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكرنينوىثانوية اشويرات للبنينغسان عطيه عواد عطيه171951037013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية438.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتاسيل عبد هللا رمزي توفيق331952040006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية438.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد هللا حازم يحيى محمد171951011091

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية439.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينسيف صالح علي حسين171951104013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية440.0تطبيقيذكرنينوىثانوية سيف الجهاد للبنينمحمد زيدان خلف محمد171951203020

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442.0تطبيقيذكرنينوىثانوية اشويرات للبنينمحمود حسين صالح احمد171951037015

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعلي عبد الرحمن عبد الملك خلف171951015108

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمحمد نوفل عبد هللا حسين171951016102

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442.0تطبيقيذكراربيلثانوية هلمات للبنينمحمد عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن311951006007

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية443.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعلي اياد علي حسين171951017157

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية446.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحمد اياد طاهر عزيز171951223003

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية454.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعبد الرحمن فارس داود يعقوب171951015080

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتبراء موفق محمود احمد171942289022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الفياض للبنيناحمد علي حسين علي181941145002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.8احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتزهراء زيد حكمت عبد الرزاق171942294132

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنيناحمد طالب محمد احمد171941143006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينعمر الخطاب حامد جاسم عويد171941007164

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.8احيائيانثىنينوىثانوية المتميزات االولىزينه ناهض داؤد سليم171942233074
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتنبأ صهيب ياسين طه171942286322

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمهند احمد حسن محمد171941350221

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتنور خالد عزيز عبد القادر171942289181

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةحمزة هادي حسين جاسم201941259093

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحمد ناظم عطية حسين201941048024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0احيائيانثىنينوىاعدادية الحود للبنيناحالم عبد الستار شاهر حسين171942040001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0احيائيانثىاربيلثانوية النصر النموذجية للبناتتبارك خضر حسن ابراهيم311942047043

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينعبد الرحمن برهان رحمان اسماعيل201941015031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيانثىكركوكاعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتمالك ايدن خالد رؤوف201942124080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينمحمود عبد الوهاب محمود احمد171941023207

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعلي تحسين عبدالرحمن محمدسعيد171941028154

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0احيائيذكركركوكثانوية اتا بكلر للبنينعمر عامر قادر علي201941008024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0احيائيذكرنينوىثانوية ابي ماريا للبنينياسين احمد خضر محمد171941117015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0احيائيانثىنينوىثانوية سودة بنت زمعة للبناترجاء حسن احمد اسماعيل171942319021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0احيائيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينحسين عبد الستار قدو احمد171941009027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0احيائيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينياسين عدنان محمود حسين171941003130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0احيائيانثىصالح الدينثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتأمنه كاظم عليوي عيث181942271001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0احيائيذكرنينوىثانوية تل عدس للبنينفتاح عبد هللا فتاح احمد171941096008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0احيائيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتمنى جالل غازي محمد201942138112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتنبأ محمود يحيى اسماعيل171942298060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0احيائيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينمحمد خالد محمد عيسى201941255023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينعبد هللا علي كاظم مطرود141941011059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتسمره بطرس افريم بطرس171942248026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية360.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينمعاذ عبد العزيز محمد نوري عبد القادر171941080171

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية السيدية المسائية للبنينالقاسم احمد حسين عبيد111941209010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية366.0احيائيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينالحمزه تركي عطيه حسين231941001012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينسجاد عماد ورور هادي141941208094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتهاله رائد عادل ابراهيم171942298068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتتقى يونس فؤاد محمد171942231092

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0احيائيانثىدهوكثانوية فايدة المختلطة للنازحينفاطمة عمر رمضان يوسف331942050013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0احيائيذكرنينوىاعدادية بحزاني للبنيناردالن سالم سفان حسو171941060002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينمهند وليد شهاب احمد171941351208

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنيننواف صالح احمد سلطان171941015216

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينانس خالد ياسين مجيد171941223015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتاية نجرس حازم عبود171942280048
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيانثىنينوىثانوية دهوال المختلطةلوزينا حجي علي حسين171942347010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0احيائيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتاوليفا يعقوب سعدون فتحو171942244004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0احيائيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناترهام اسامه متي رفو171942249035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0احيائيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينمصطفى ليث محمود داؤد171941157053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0احيائيذكرنينوىاعدادية العراق المختلطةمؤيد بابير حسن ايزدين171941149031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتفاطمه عدنان محمدتوفيق الياس171942261096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيذكرنينوىثانوية ابي ماريا للبنينمحمد غانم حسن عبد هللا171941117012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتزينب حازم فرحان فتحي171942237100

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتبراء الدنيا حازم هايس عويد171942280064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينعلي السجاد موسى خضر علي171941124073

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنيناحمد رافع ياسين جاسم171941161007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمحمود حسين عبد الرؤوف حميدة171941018211

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيذكرنينوىثانوية اركبة غربي للبنينعمر عبد السالم محمود عجيل171941166022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينامير ناهض يحيى عبد هللا171941144018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينمحمد احمد خلف عطية171941049051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتعلياء موفق غازي عبد الكريم171942289131

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيانثىصالح الدينثانوية القبس للبناتايفان عبد هللا عمر ضيف181942190001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينحيدر صالح جالل مجيد171941080045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكرنينوىثانوية القبة للبنينغدير رضا عباس تقي171941081028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكركركوكثانوية باجوان المختلطةاسعد قادر احمد صالح201941205005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتنبأ ياسر احمد حسين331942040155

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيانثىصالح الدينثانوية آشور للبناتسارة موفق محمود مصطفى181942243027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناحمد محمد سعدهللا جرجيس171941019016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينعبد هللا جمال حسين علي171941157030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيانثىنينوىثانوية دار العلوم للبناتوسن احمد سمساح حمد171942234041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتكوثر عادل شعبان احمد171942231342

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعمر عبد هللا فتحي حسن171941017193

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتجوليانا خالص فتح هللا بهنام171942244014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينطالب علي محمود شعبان171941018088

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحمد عامر خليل مجيد171941017020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمود عامر محمود حميد171941028248

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيذكراربيلاعدادية االمين للبنينعبد هللا رعد اصليفج محمود311941009032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيذكرنينوىاعدادية زمار للبنيناحمد اسماعيل حمو عبد هللا171841103004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيذكرنينوىثانوية العراق األهلية للبنينمصطفى نبيل فتحي جرجيس171941013071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتزهراء شامل احمد ذنون171942295036

739 من 397صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتفرح محمد ذنون يونس171942286281

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتعائشه رشدي ذنون خضر171942299058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينحسين علي محمد صالح171941015057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينزباد طارق محمد سعيد محمد علي171941021022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينحسين علي جواد صالح171941223024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكرنينوىثانوية الزاوية للبنينياسر عبدالحميد اخليف عبد171941039043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكرنينوىثانوية حكنة للبنينمحمد فخري عزو حسن171941109033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيانثىنينوىثانوية قره قوينلي للبناتزهره عبد الرزاق جهاد يحيى171942308019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمحمد صبحي احمد يونس171941020114

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناحمد فرات احمد جرجيس171941019013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتفردوس عادل محمود عزيز171942317072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينكميل حسين ابراهيم علي171941059062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنيناحمد عز الدين احمد يوسف171941015024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينخالد نبراس خالد ادريس171941007072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناترفقه بشار احمد اسماعيل171942288139

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكرنينوىثانوية بازوايا للبنينحذيفه حامد احمد زيدان171941065006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعباس محمد عباس حسين171941080070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتيقين ذياب سليمان ناصر171942273187

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينمصطفى رياض عواد عبد الحسين241941016126

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينمحمد هشام محمد احمد171941021087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناترحمه ياسين اسماعيل عبد هللا171942251076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتحنين ريان سالم حمدي171942315043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىنينوىاعدادية الحود للبنينايمان وليد محمد خليف171942040008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىنينوىثانوية قز فخرة للبنينمعاد خليل طه محمود171942175012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىاربيلثانوية االمل للبناتنور الهدى محمد اسماعيل علي311942049039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناترفل الفي علي رمضان171942317040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتناهده عبد الملك عبد المحسن حامد171942288308

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمؤمن وضاح عبد الغني جارو171941017216

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكربابلثانوية المصطفى االهلية للبنينمصطفى جمال مالك مهدي231941285018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعامر فتحي صالح حسن171941104045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينعلي محمود يونس حوير171941144061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية كفري المختلطةيونس حميد خضر حايف321941040034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينقتيبه صالح سعد احمد171941046028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيذكرنينوىثانوية بادوش للبنينابراهيم شجاع حمو محمد171941170002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينمصطفى عامر صالح سليم171941083049
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيذكرنينوىثانوية بازوايا للبنينعباس شكر خليل طالب171841065018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتسدرة نور الدين سعيد الياس171952289037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية السياب المسائية األهلية للبنينحسين ابراهيم سالم تركي161951361006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتزهراء يونس ابراهيم محمد171942288168

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتساره احسان حازم حسن171952244013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنيناحمد فارس عبد محمد171951143010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينصباح عمر فارس غدير171941064032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىثانوية القادة االهلية للبنينمحمد اسماعيل ناصر اسماعيل171951199015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينسيف عدنان حامد سعيد171951015062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينعبد الرحمن سهيل عبد الجواد احمد171951008071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينزين العابدين محمد عبد الغني فتحي171951223013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمد زياد علي محمود171951028137

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكردهوكللنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  علي حسن جليل مالك331941008015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتتقوى مهند صبري محمود171942273048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتفداء سليمان محمد نور محمد صالح171952261029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينحمزة مزاحم غانم محمود171951351035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناترحمه سمير ابراهيم جاسم171952288032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتتبارك محمد ياسين حامد171952288026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكرصالح الدينثانوية االمام علي للبنينمحمد زاهد حمد خاير181941013012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينعمار عبد االله عبد اللطيف احمد191951020061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعلي عامر احمد طه171851351055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينمحمد عامر محمد اسماعيل171951042042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيذكرنينوىثانوية المعتصم باهلل للبنينزيد عمار احمد محمود171941162028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىاربيلثانوية حمرين المسائية للبناتنبأ ياسر ياسين طه311942081083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيانثىاربيلثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتفاطمه عامر حاتم أحمد311952030008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعبد الرزاق ايمن عبد الرزاق عبد الرحمن171951009037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىنينوىثانوية دار العلوم للبناتعاليا شيت خضير غضبان171942234029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الصفوة للبناتسندس عقيل محمد حسين201952125008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينعبد الرحمن خالد رشدي محمد171951016047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينحيدر معن ادريس حسين171951023063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنينكرار محمد اسماعيل مجيد171951067017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنيناحسان نشوان يحيى محمد171951016006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينعبد العزيز فهد عبد هللا ناصر171951018066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعبيده وليد عبد الكريم ابراهيم171951015102

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينصادق فالح فاضل جعفر171941178052
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينفهد عامر حسن حسين171951026153

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينمحمد رعد جمعه حمود171951008133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتراوية عبد الستار غانم محمود171952235018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينابراهيم خليل ابراهيم علوش171951045001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينمحمد المنتظر احمد كريم فرحان151941011142

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعبد هللا حازم احمد محمد171951012075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينحسين غائب حسين حسن171941080043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتمشاعل فارس عبد حامد171942280238

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرنينوىايسر- الخارجيون سعد نصرهللا اسماعيل محمد171951402019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينمحمود اسماعيل مؤيد يونس171941026240

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى احمد زكي مصطفى171951017233

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعباس محمد شريف سليمان احمد171941017125

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينزكريا فخري ذنون يونس171951028057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينحاتم حكمت حميد يونس171951016026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتتنهيد عادل محمود ابراهيم171942330038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناترحمه خالد صباح محمد111952074016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينمحمد عبد الرزاق محمد حسين171941001076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتنور زياد حياوي قاسم171942297098

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكرنينوىثانوية تويم للبنينزكريا يونس علي حمادي171941197003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينمحمود نوفل يوسف احمد171941011320

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنيناحمد صباح محمد زيدان171951350019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتزهراء يوسف جاسم محمد171942283066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الشرقاط للبناتبراء فاضل خليل احمد181952163003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحمد قصي عبد العزيز مال هللا171951017022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينعلي حسن مصطفى محمد171951124047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناحمد محفوظ احمد محمد171941019014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعمر نوفل قاسم يحيى171951024067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتفاطمه احمد عوده ظاهر281952055045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينيحيى خالد شريف حمد171941012106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعبد هللا اياد محمود محمد171951023110

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحمد فيصل ابراهيم محمد171941223010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيانثىالرصافة االولىانقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياايهان ابراهيم اسماعيل ابراهيم131952242002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىنينوىثانوية االوائل االهلية للبناترنان محمد نزار عبدالرحمن171942268066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينيوسف قصي احمد حسن171951023233

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينحيدر فاضل عالء حسن271951019023
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خزنة للبنينمسلم نافع محسن حسن171951066011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرنينوىثانوية بادوش للبنينعبد الرحمن احمد خضر احمد171941170019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىثانوية الباشا االهلية للبناتغفران عمار عبد االله شيت171942323018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىثانوية الحود فوقاني للبنينشيماء حسين ابراهيم احمد171942041030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكراربيلثانوية برزاني المسائية المختلطةمهند حسن مصلح عسكر311941070038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الواسطي للبنينمحمد احمد خلف محمد181941053027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناترنده صالح نجم عبدهللا171952251010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحمد ابراهيم محمد احمد171941049004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتساره فراس ناظم حسين171942317050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينياسر عمار عبد هللا بدر171951017263

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينحكم جزيل احمد محمود171951012040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتمفاز شاكر محمود اسماعيل171942231369

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتامنيه سعد حكمت احمد171942295009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاالء وليد غانم محمود171942328005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينعبد العزيز فواز شوكت نوري171951223021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنيناحمد نوفل سليمان اسماعيل171951027020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتافراح علي الياس علي171952252002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكرنينوىثانوية منارة شبك للبنينعلي قاسم حسين جمشيد171941068040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمحمد محمود حسين عثمان171941016080

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتصفاء حازم صالح احمد171952231054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتسرى صهيب ادريس احمد171952273029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتمها حازم سمير طه171952314022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتخنساء حسام احمد محمود171942315045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيانثىنينوىثانوية امام غربي للبنينفتحيه ظاهر ابراهيم احمد171942046039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلسقف للبنينساكا لطيف اصليوه نعمو171951086004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكرنينوىايمن- الخارجيون روكان ابراهيم حسين خلف171941400026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينطه ثائر طه ياسين171951017108

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرالبصرةاعداية التضحية للبنينحسن حمود رزيج عيدان161951053024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتحنين جمعة احمد سلطان171952281010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناحمد جاسم محمد فتحي171951351005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينيشار الياس مختار زينل171941351229

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحمد ادريس يونس رمضان171951104001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينمحمود عبد الرسول سالم داود191951020085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناترحاب سعيد جدعان محمد171952273017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتنمارق رافع ليث محمود171942294278
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتغفران محمد ادريس محمود171942321062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمؤمن معن غانم مرعي171951028124

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتامنه حيدر كرجك مصطفى171952251003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينزياد فالح حسن ابراهيم171941144041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكرنينوىاعدادية اشور للبنيناشرف حازم شاحوذ جاسم171941147005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكرنينوىثانوية الزاوية للبنينعمر وليد خالد سليمان171941039032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعلي انمار غانم محمد171951011106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينعبد الرحمن مقداد محمد اسماعيل171951008074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينعباس حيدر عبد هللا سلطان171941364046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيانثىنينوىثانوية المحلبية للبناتاسراء محمد اسماعيل امين171942246001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيذكراربيلثانوية سيوان للبنينمحمد شاكر محمود عبد311951003014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينشهاب احمد محمد حامد171951007049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينيونس محمود محمد علي وهب171951009077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينعلي عبدالسالم جمعه حمد181941036043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرنينوىثانوية العريج للبنينليث احمد عبدهللا محمد171951031012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينشامل الياس خضر محمد171951352034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينمصطفى محمد ناصر حمود171951223044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتمريم محمد سعيد يونس171952288076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنيناحمد سالم محمد احمد171951084004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتنورهان صابر يونس قادر مصطفى171952232060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتشهربان عبد الغني ياسين محمد171952230012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينعبد القادر عقيل ابراهيم حمادي191951343030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتصفاء محمد توفيق عمر171952298025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكردهوكللنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  محمد عز الدين صالح شاهين331941008027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتفاطمة فارس محمود محمد171942315105

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية اشور للبنيناميليو وائل يوسف حبيب171951147002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتمريم رياض محمد هاشم171952298030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنيناسامة يحيى حسن مطلك171941042002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتأمنه احمد ذنون اسماعيل171942231001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتكوثر مصطفى محمد ابراهيم171942261102

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتنمارق يثرب عبد الغني سعيد171942289177

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتاسماء وعد هللا يونس فارس171942232038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمحمد احمد طه حسون171951027111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرنينوىثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينمصطفى محمد فائق عبد القادر قاسم171951222021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينمحسن محمد علي سعيد حسين171941178095
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناترحيق انور محمد محمود171952288034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكراالنباراعدادية بروانة للبنيناحمد خليل مشرف منزل191951067005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرنينوىثانوية اسكي موصل للبنينصكر فتحي محمود عطية171951038010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينمنتظر عسكر حيدر خضر171941353092

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتدنيا محمد خزعل محمد171952274017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتدالل محمد عثمان احمد171942237062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتسعدية الياس محمد حسين171952277016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتغفران ياسين عبد هللا عبو171952297006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينمصطفى محمد عبد الغني داؤود171951143128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتايه حسام عبد هللا حمد171942298011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينحاتم طارق كريم احمد171941350040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكرنينوىاعدادية الراية للبنيناحمد ثامر احمد حسن171941025005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمصطفى خالد مصطفى الياس171951020110

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتسجى شهاب احمد محمد171942230083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينفيصل نشوان غانم عبو171951025089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينعباس حيدر عوني محمد171941178058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعبدالرحمن شهاب احمد اسماعيل171951028072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتاالء ليث سليمان ابراهيم171942230025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيذكرنينوىثانوية دار االندلس االهلية للبنينخالد اياد خالد نجيب171941092004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيذكرنينوىثانوية اركبة غربي للبنينياسين فرحان احمد حسين171941166033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىثانوية القادة االهلية للبنيناواب محمد حازم يونس171951199003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينوسام فرقد خليل جمعه171951364040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينماجد شهاب أحمد حبو171951001073

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينهاشم نشوان هاشم سالم171951016116

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتهاجر علي احمد خضر171942232291

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينشيرزاد عبد السالم فاضل يوسف171951351049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنيناحمد فارس حمودي يحيى171941024016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتفاطمه محمد طه احميد171942305082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتناديه وليد عزاوي عبد هللا311942038064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المحلبية للبنينعبدالحكيم محمد ابراهيم احمد171951056009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتزهراء ضياء الدين خليل اسماعيل171942296063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينمحمد سفيان محمد صالح عبد هللا171951023170

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينفتحي يوسف احمد عزية171951104034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينرعد عبد هللا طه حمادي171951007039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكرنينوىثانوية بادوش للبنينرضوان محمود احمد يوسف171941170012
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمحمود اكرم محمود سعيد171951015146

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكراربيلثانوية برزاني المسائية المختلطةابراهيم خالد حميد حسين311941070001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكرنينوىثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينمصطفى عالء خليل اسماعيل171941222015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتالهام امجد عطو حسين171952284002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيذكرنينوىاعدادية السيد حمد للبنينمحمود شاكر محمد عبد هللا171941075032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنينمحمد مفضي عويد علي171941112075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينمصطفى مهند عزيز عبد القادر171951024094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتمنار عزيز جاسم محمد171942357114

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنيناحمد علي يونس جدوع171941350013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىاربيلثانوية العرفان للبناتجيهان ياسين عباس عبدي311942060007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناترانيه حافظ فاضل حميد331942040057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينعلي يوسف محمد نوري171951161044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينحسين ماجد سليمان حسين171941021014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىنينوىثانوية المنار المسائية للبنينزينب جاسم حسن صالح171942364011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمصطفى محمد محمود شيت171951020119

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتحنين فارس هاشم ابراهيم171952264009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتاريان أكرم حسن اسماعيل171952294012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتهبه عامر محمود عبود171952273048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمصطفى شاكر محمود هندي171951027135

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتفرح ذنون يونس حزيران171942286280

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينعمر ليث غانم محمد171941019065

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيذكرنينوىثانوية القادة االهلية للبنيناحمد بشار محمود رشيد171951199001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتدالل زياد طارق عزيز171952285015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينعمر شهاب احمد يحيى171951007087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتزينة بشار اسماعيل محمود171942277100

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتمودة منهل عبد الستار محمد171942286314

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتسندس مروان مؤيد يونس171952296024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكرنينوىثانوية حسنكوي للبنينيونس فاضل عباس يونس171941218029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينمحمود عبد الواحد علوش محمد171951008145

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتغفران اسعد جاسم حمادي171942296098

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتسرى اياد شكر محمود171952235034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينيحيى حاتم شهاب خلف171941064062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىنينوىثانوية سودة بنت زمعة للبناتايمان محمد غانم احمد171942319014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الخصم للبنينزيد اسامه محمد خلف181951016009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الحارث المسائية للبنينعلي محمد جازي هزاع181941341021
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناترغد بركات رشيد خليل171952244009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينغانم ذاكر سالم احمد171951017185

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتساره مرعي فياض مرعي171942290169

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمصطفى فارس احمد سعيد171951015158

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكرنينوىثانوية اشويرات للبنينعلي حسين خلف احمد171951037011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتسندس سالم زكي عبد171952231046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناترفل محمد عثمان غزال171952301029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتفاطمه شريف عيسى لطيف161952152040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىاالنباراعدادية بروانة للبناتهند احمد خلف حمد191942151057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينعلي حسن محمد خيري محمد سعيد171951008103

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينفراس رافع عباس خضر171941020094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينحسين صالح سرحان زغير161951014013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيذكرنينوىثانوية العراق األهلية للبنينمحمود صميم شاكر محمود171941013063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتبراء محمد احمد حسين171942231086

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعلي حسين علي احمد171951011109

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةعلي محمد اسماعيل نريمان331941070053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائيانثىنينوىثانوية الموفقية للبناتهدى عارف احمد داؤد171942269031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائيذكرنينوىثانوية ابي ماريا للبنينجهاد عدنان محمد وهب171941117004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينعبد الرحمن خالد احمد علي171951223017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتهديل شهاب حسين حمد171942230157

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0احيائيانثىنينوىثانوية القصر للبنيننجالء فتحي يونس محمد171942205005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0احيائيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينسعد نجم عبد ادبيس171941049027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعبد الرحمن عدي علي ياسين171951015078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0احيائيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتهبه فائز احمد يونس171942295078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائيانثىنينوىثانوية زمار للبناتيسرى وهب احمد رجب171942259087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتذكرى مازن عبد الجبار عبد الكريم171942292022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتابتهال نجم عبد هللا امين171942273018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائيذكرنينوىثانوية الموصل المختلطةصهيب احمد عبد هللا محمد171941343001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينمؤمن معن محمد إسماعيل171951011143

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمد حسان احمد حسن171951028133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتبسمه يعرب محمد احمد171942289023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيذكرنينوىثانوية المعتصم باهلل للبنينمحمد ابراهيم محمد خضر171941162061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينرعد فتحي سلمان عكلة171941001026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيانثىدهوكثانوية زاخو المختلطة للنازحينزبيدة عمر خليل شعبو331942062026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناسماعيل حبش صالح ذنون171951351019
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينسفيان عثمان علي أخضير171951001030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينسيف غيدان دحام شيت171951005041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعلي ماهر سالم عبدالحميد171951028098

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتامامة عبد الستار نجم عبد هللا171942281023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينهشام عبدالغني طه احمد171951027152

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0تطبيقيذكرنينوىايمن- الخارجيون رضوان قحطان يحيى جاسم171951400008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0تطبيقيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينمحمد صباح محمود علي171951019080

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينبراء عبد القادر خلف احمد211851009013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينعجيل امجد محمد سعيد171951008099

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دمشق للبنينعمر كنعان محمد صالح احمد171951160027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0احيائيانثىنينوىثانوية السالمية للبناتشهامه سعود مغير عبود171942322006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0احيائيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتزينب سعدون يونس حامد171942330066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0احيائيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينكرار رياض شناوه حاشوش221941077115

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينفهد زياد ياسين حبش171951011133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعلي حسن علي ابراهيم171941080086

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينعمار ياسر يونس حزيران171941023146

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0احيائيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينمحمد المؤمن يوسف محمد بلو171941223057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينحسن ميسر مصطفى ياسين171951027050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0تطبيقيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنيننافع محمد حسن محمد201951011060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينحسين بالوي عبد هللا احمد171951143034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتمنار سمير خضر احمد171942232251

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0احيائيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةمصطفى سليمان جلود سليمان331941070082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0احيائيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتجنان سعد سعد هللا ابراهيم171942301038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينعبد هللا بالل محمد زكي عبد هللا171951007063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينطه بشار عبد الموجود محمود171951001040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0احيائيذكرنينوىثانوية العراق األهلية للبنيناحمد عبد الستار محمد صالح171941013006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0احيائيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينفهد خالد بهنم توما171941059060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتهدى وعد هللا اسماعيل موسى171942277191

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0تطبيقيذكراربيلثانوية اربيل للبنينعمر اسعد صبحي مهدي311951012009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0احيائيانثىنينوىثانوية القوارير للبناتريام سالم بشير اسماعيل171942304021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية451.0احيائيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينربيع موفق حسين محمد علي171941157017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتمريم ضبيان غانم محمد171942290260

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينهشام حاتم حمد خليفه311951072089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0احيائيذكرنينوىثانوية القبة للبنينعلي محمد نقي علي171941081025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنيناوسيد عبدالملك احمد عطية171951026045
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0احيائيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتهاجر بشار سالم ذنون171942298066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية476.0احيائيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعمر محمد عبد هللا عليوي171941024083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية482.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعمار ياسر عبد الغني احمد171951015113

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد قادر نامق رحيم201941311057

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0احيائيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين محمد زهدي قادر حسين181941381040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةيونس محمد عبد هللا وهاب201941311074

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية366.0احيائيانثىكركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة دنيا لطيف عبد الخالق كريم201942365020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد زرار احمد ابراهيم201941311045

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0احيائيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمحمد محسن عبدالعزيز محمد201941312094

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد قادر عودل محمد201941303166

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينآرام ماجد محمد امين عبد الرحمن201941302006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0احيائيذكركركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةره وشت عادل نجم محمد201941370006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحمد ناظم ظاهر نجم201941377016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةابراهيم ايدن عبدالخالق صديق201941259002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0احيائيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتاشواق عدنان داود حسين201942149004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0احيائيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنينمصطفى دلير مصطفى احمد201941030155

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0احيائيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنيناحمد زيدان خلف عبد هللا201941003003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الفرات للبنينسعد صالح خلف اسماعيل181941020029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- ثانوية رايات للبنينمحمد عادل محمد طه عبد هللا201941300006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0احيائيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحمد خليف طاهر هزاع201941307004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينمصطفى نبيل محمد قادر201941048210

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينكرار اسماعيل مدد ويردي181941135032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات نادية معروف فخر الدين صالح181942383101

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ديمن واحد عبد الرحمن عزيز181942383053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةرهيل عبد الرحمن حميد محمد201941311021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةصالح عدنان حسين علي201941309022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينمحمد مهدي صالح محمد201941302148

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيانثىكركوكثانويةالنجاح االهلية للبناتسوزان نور الدين عبدين سمين201942178006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتهاوزين علي محمد توفيق201942135024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةنشوان نشأت ناصر امين201941311064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتحوراء احسان رشيد علي مردان201942139038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االندلس للبناتغدير يشار احمد خليل181942244015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينمحمد قصي حامد خليل191941013051

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةماريا سه ردار احمد حمه201942344138

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيانثىكركوكثانوية بابا كركر االهلية للبناتايباك حسين خليل نجم201942153004
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينقتيبه حسين خلف صالح201841048138

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ايمان حسين حسن محمود181942383017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0احيائيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكامران صالح فدعم حاتم201941307032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات دياري مردان فاضل غفور201942334089

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0احيائيذكركركوكثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةاسماعيل احمد حسين عارب201941375002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات دلنيا طارق احمد عمير181942383043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةئارام فرهاد رشيد محمد قادر201941377001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينطه محمد عبد لكريم علي201941390043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتزهراء محمد محي دحام201942160049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتسيوان فاروق يوسف محمد201942180066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيذكرديالىثانوية الحكماء المختلطةمحمد شاكر خليف عبد هللا211941244019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتآيه نصير محمد كاظم201942106002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كاوان دهام عمر جبرائيل201941303122

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلي جاسم محمد مجول201941016022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيانثىكركوكثانوية التقدم للنازحاتالماز محمد حسين جار هللا201942170003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةهانا عزيز أحمد قادر201942382057

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات باخان محمود احمد خضر201942334052

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةايوب رزكار صالح كريم201941311005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيانثىكركوكثانوية فلسطين للنازحاتاوراد صفاء كامل حاجم201942164002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين طارق جاسم عثمان محمود201941304079

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكركركوكثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينخالد صالح زيدان خلف201941062008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةزينب عبد الكريم محمود خليل201942282114

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةابراهيم ازاد عبد الرحمان احمد201941259001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينيوسف فخري عبدهللا متعب181941135045

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحمد عبدالحميد صالح قادر201941259029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينيوسف لؤي شيت صالح201941004103

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينابراهيم خليل ابراهيم محي الدين201941005001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتسحر احمد عزالدين نوري201942180059

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةمهربان ازاد فريق علي201942345081

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينيحيى شاهين احمد محمد201941048230

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةضحى قحطان عباس قادر201942282145

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات اسراء يونس عادل محمد181942383006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةسوزان كمال خورشيد عبد هللا201942282137

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةخوله حميد احمد سليم201942382018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةدلكير عز الدين نصر الدين توفيق201942342033
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيذكركركوكثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينعلي محسن طه عثمان201941059030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينسجاد زين العابدين حسين حسن201941001091

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمؤمل حقي اسماعيل جابر201941259247

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكركركوكثانوية التون كوبري للبنبنيوسف احمد فؤاد جهاد201941014009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينغزوان محمود عباس محمد201941004053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين ذو الفقار عباس عزيز عبد هللا181941381019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكركركوكاعدادية توركمن ئيوي للبنينشاكر محمود سجحيل احمد201941051005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين عدنان جتو احمد حمه جميل201941301031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتمريم محمد نعمان صنع هللا181942203057

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتهند عبد هللا يوسف سليمان201942106080

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين حميد أحمد بكر محمد201941301010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيندابان احمد صابر محمد201941302062

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيذكركركوكثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةشيرو شيرزاد كمال محمد201941371010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيذكرصالح الدينثانوية البو عجيل المسائية المختلطةطوفان سلمان حسين محمد181941347044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىكركوكثانوية عشتار للبناتليزان بطروس كوركيس اوشانا201942142008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتفردوس عبد هللا شاكر علي201942114063

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين ريزوان فرمان محمد كاكه201941303077

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتهاجر عماد طه توفيق201942114093

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينأسامه فيصل قادر رمضان201941302008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةعلي محمد صابر محمود احمد201941377050

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعصمت علي عصمت صابر201951005020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الرياض للبنينساره مزاحم مناع علي201952023001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةفان طارق مصطفى عبد هللا201942351035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحمد عامر ابراهيم اسماعيل201951005003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد الرحمن صالح محمد احمد171951011080

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنيناسامة علي مناور ارحيل171951142010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمحمود خالد مدهللا محمد171951027129

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةامونه خلف علي غيدان201942282246

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتمريم سمير محسن عليوي141952095024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينشرف الدين حسين عدنان نادر201951048032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيذكركركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةشاهين لطيف شريف امين201941370008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةالياس صباح فاتح فتاح201951311008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد عز الدين نوري محمد201941311052

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتشاناز عمر عثمان محمد201942160070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكربابلاعدادية الثورة للبنينمؤيد خالد شاكر عليوي231951003060
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيذكرصالح الدينثانوية ابن خلدون للبنينعبد الرحمن صباح محمد حميد181941009030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةديالن صالح عبد الجليل فتاح201951312043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةمالك خالد حميد كريم201952282075

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةهورى جالل أحمد عزيز201952382027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينمؤمن عباس توفيق عثمان201951005039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينمصطفى محمد حسن رشيد201951013056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكركركوكثانوية المصلى النموذجية للبنينعمر متين هللا ويردي رسول201941010016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىديالىثانوية فريشتة للبناتساره قاسم محمد مجيد211942176018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعلي ابراهيم جاسم محمد171951017154

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكركركوكثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحمد عبد هللا محمد حسين201941308005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينعباس فاضل أحمد رضا171951083008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكرصالح الدينثانوية صدى العراق للبنينمهدي خليل حسين عزيز181941035150

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةحسين علي هللا ويردي حيدر201951259087

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينعباس فاضل محمد عبد هللا201841001089

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينوليد سالم عارف رشيد201941302173

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتفاطمه ياسين شاكر باكر201942114060

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىكركوكثانوية شفق للبناتيونجة نجاح خير هللا زين العابدين201852145015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتخديجه سعيد حميد احمد201952149013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيانثىكركوكثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةجربة سامي محمد حسن201942375002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين سه يوان سامان عثمان محمد201951301019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكرصالح الدينثانوية ابن خلدون للبنينمحمد خليل فاضل حسن181941009050

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات سروه شيرزاد خورشيد رشيد181942383068

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينمحمد محجوب خلف عبد الرزاق201951255033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةدانا غفور احمد محمد201951377023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيانثىكركوكاعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتساره وليد شكور اسماعيل201942121022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةحسام جمعة عبد جبر201951259079

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينعلي هشام حمدي سعيد201951001047

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية للبناتنور حسن جليل مالك331942080011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتزينه عبد الفتاح عبد الرحمان جمعه201952139029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةوداد محمد محمود احمد201952282090

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد خليل احمد عمر201951377082

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينعمر اوميد احمد محمد201951013034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينزكريا نشوان عبد هللا بكر171851015047

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينمحمد ساهر احمد خضر171951142048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتفاطمه علي محمود كوثر201952149025
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية التاجي للبنينمحمد ابراهيم خليل ابرهيم121851010016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينمحمد عبد هللا مطر سلطان171951161058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكركركوكثانوية العرفان للبنينمحمد سامي مردان عمر201951057032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينحسين ابراهيم طه حسين201951023006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكركركوكثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةاياد كاظم محمد خضر201941375003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينسهيل نجم خلف محمد201941255008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحمد قادر حميد محمد201951377008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد برهان عبيد غيب هللا201951377080

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينمحمد فهمي حسن كريم201951045021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكركركوككردية- اعدادية الشورجة للبنين توانا شيروان نامق رحيم201951305010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيانثىكركوكثانوية حطين للبناتحفصه محمد عمر عبد هللا201952133006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين زانا احمد حسين احمد201851303041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةبلقيس عبد الكريم سيف الدين رسول201942342023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينمحمد جاسم ابراهيم صالح201951035014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد عادل عبد الرحمن ابو بكر201951311040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين محمد موفق رحمان محمد علي201951304097

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد نوري احمد عيسى201951259312

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد بكر محمود عزيز201951259243

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحمد عبد االمير اسعد دحام201951259027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيذكركركوكثانوية راستي للبنين دراسة كرديةشيفان سمير بختيار حسين201941308023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات عائشه يحيى ياسين طه201952395034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةفاضل غزوان سلمان عداي201951259221

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىالسليمانيةثانوية التحرير النوذجية للبناتنبأ صالح عبد المنعم عبد الجبار321852029020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةشيالنه عادل صادق سعيد201942382047

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينسعد خلف عبد هذال201951009016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةوردة محمد شهاب حميد201942282241

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينقحطان يونس محمد وسمي201951013037

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمحمد حبيب جالل محمد201951312083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةسوالف صالح رضا أحمد201952349021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكركركوكثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةزانا محمد خورشيد مجيد201951375001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينداستان احمد صابر محمد201941302064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد صالح سليمان علي201951259277

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات شينى يوسف حسين حسن201952331040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةهارون طالل هارون حميد201941259349

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين ديالن ناظم احمد محمد201951304036
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات َكولزار رضا محمد طه نور الدين201952333037

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيانثىكركوكثانوية النسور المسائية المختلطةزهراء زين العابدين قنبر علي201952257001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينمحمد صباح سعيد مولود201941048162

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكركركوكثانوية عدن للبنينمصطفى علي شهاب احمد201951084028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين بريار مؤيد هدايت محمد201851304023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتزيرين حاتم عزيز قادر201952138028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينحسين شريف جمعه علي181941135008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينعلي فالح نجم ناصر201941004049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلمحمد أحسان محمد علي201941002033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكركركوكثانوية عدن للبنينعلي محمد برهان عمر201951084016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكرصالح الدينثانوية صدى العراق للبنينبارق احمد حسن قدوري181841035018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتزكيه لؤي جاسم خليل201852130009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد كوثر محمد احمد201951259302

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعبد هللا منصور محمد مصلح201951259162

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتهناء فاروق فريق مجيد201952149040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةخليل نايف ابراهيم خلف201941250046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكركركوكثانوية علياوة المختلطةمحمد اسماعيل جاسم محمد201951239010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةهيمن فاتح رمضان محمد201951309044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيانثىكركوكثانوية حطين للبناتساره وحد الدين نور الدين محمود201942133028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتآية يلدرم مصطفى محمود201952114003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناترغده فارس نايف ابراهيم201942106027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيذكركركوكثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحمد برهان عزت قادر201941030007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الحويجة للبناتساهرة جبار ظاهر هناو201952147004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيذكركركوكثانوية المصلى النموذجية للبنينداود عماد سليمان ناريمان201941010005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنينمولود كمال مولود ذيبان181941073031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينعبد الوهاب جاسم شريفي لفته311951072054

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتمريم حاضر محمود بيات201942106063

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين مصطفى محمود احمد محمود201941304156

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينمرتضى نعمة كاظم ابو شنون141941208215

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات اوزلم احمد سليمان صديق201952395010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةيوسف عماد نجم محمد201941259367

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عائشة للبناتهاله عباس صادق محمد181942182096

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلعبد المؤمن مصطفى طاهر عثمان201951002018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعبد هللا ناظم فاضل سعيد201951259163

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتاسراء خليل رشيد محمد201952148002
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتهدى محمد احمد خضر201952148041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكركركوكتركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة محمد باي قال فرهاد رشيد201951392002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكركركوكثانوية راستي للبنين دراسة كرديةمؤيد سعيد محمد نوري201941308027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينمحمد عبد الرزاق حسن خضر201951026028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةانمار فائق حسن علي201951259054

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكراربيلثانوية النا االهلية المختلطةيحيى احمد هاشم صبري311941063020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتروزين شاكر محمود رشيد201852135010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعصام عليوي خلف مخلف201941259182

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىكركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينسحر اسماعيل ابراهيم حمد201942261005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةزهراء عدنان فاتح عبد هللا201942344078

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةحسين عمر احمد توفيق201951312035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةداليا دلشاد صديق توفيق201942382019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتهيلين مريوان سعيد عبدهللا201942180125

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ساكار كريم جوهر محمود181942383065

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعبد الملك احمد مرشد حمري201951259166

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةساكار طه كوخه محمد احمد201942355024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينبكر محمد جواد كاظم211941282025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمطلك فرحان جاسم حسين201941253055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيانثىكركوكثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاشناء فؤاد محمد حمه شريف201942348004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينمحمد حمود خلف محمد201951017031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينحيدر جعفر صادق صالح201941001070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكراربيلاعدادية االمين للبنينعبد الرحمن غانم حازم طلب311951009028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات فاطمه عثمان محمد عبد الرحمن201942334193

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات عبير قاسم هاشم جالل201942395067

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين عمر سردار محمد صالح عمر201951304068

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنيناحمد حسن عزيز طه201941009006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينيوسف عبد هللا طلب حسن201951005065

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةامير ناجي غليون زركان201941259060

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحمد فؤاد شاكر رشيد201941259038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةآيه رفعت مجيد حيدر201952282013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكركركوكثانوية النسور المسائية المختلطةسيف صدام محمد جراد201951257011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينمحمد عباس شكور عارف201951005046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاالء صالح خلف زراو201952121002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين احمد عدالت فريق نامق181951381002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينعلي حماد علي حسين201941390058
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحمد خميس يوسف علي201951250003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية البيان للبناتإيمان ثامر حسن عطيه181852246003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكركركوكثانوية اتا بكلر للبنينمحمد قحطان عدنان يونس201951008022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنينمحمد سامي محمد احمد201941003088

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيانثىكركوكثانوية اليقظة للبناتديمه امجد سعدي احمد201952134011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرالسليمانيةثانوية النصر للبنينحذيفة بسام صبحي عبد الجبار321951011004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىكركوكثانوية ام البنين للبناتساجده خضير عباس علي201942154041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىكركوكثانوية ام البنين للبناتايالف يلماز محمد زكي قادر201942154012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية شوان المختلطة امينه شكور موسى احمد201942362003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتاالء عبد هللا حسين حمد201942140007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات زهره قادر نجم الدين محمد201952334042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنينحارث رحمان كريم حمد201951003018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينمحمد كريم احمد جاعد201941045019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكركركوكثانوية المهيري للبنينهمام عبد هللا خلف عيسى201951034012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةابراهيم نعمان سعيد محمد201951259006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينسيروان عبد هللا عبود علي201941255009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية الرافدين للبنات فاطمه هجران شاكر زينل201942174013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىكركوكاعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتزينب عثمان عبد الرحمن علي201942124053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةشيني عبد الكريم عمر عبد الكريم201942344122

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينابراهيم علي رجب محمد201941062001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةصادق مهدي عبد عواد201941283006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةخديجه حسن عبد هللا حسن201952340026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينيوسف حسن توفيق عبد هللا201941266021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتنور نجاة نامق علي201952149036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احمد حبيب اسعد علي201951303008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةنازك مظفر طامي حسين201952282078

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةخالد فتح هللا حسن صالح201951311014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيانثىكركوكاعدادية خديجة الكبرى للبناترانيه ابراهيم ناجي عزيز201942144027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةريناز سركوت مجيد صالح201952340035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينمحمد عالء الدين نور الدين عز الدين201951302043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتفردوس حسين علي جاسم201952148037

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيانثىكركوكثانوية النصر للبناتندى شهاب محمد صديق201942137064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيذكرصالح الديندراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين يونس تحسين باهر حسين181941380083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينمحمود محمد ادريس محمود201941001270

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين طه سامان عسكر عثمان201941304080
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةنورا نجم عبد هللا ابراهيم201952282082

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين طه فؤاد عبد هللا خورشيد201951304053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات زينب موفق اصغر جاسم201952395029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينمحمد ثامر محمد عباس201951045018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات زينب عمر محمد نوري صمد201842395069

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلي ايوب شعبان محيميد201951005021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةشاهو نور الدين عبد الكريم محمد معروف201951311018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتنورا محمد عباس رضا201942106075

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيذكركركوكثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينعالء سعد صالح خميس201941059029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتمها خالد علي حمود201942117053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةعز الدين صالح علي جاد هللا181951143018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتانيا نه وزاد طيب حسن201942340032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين محمد اسماعيل فاتح قادر201951299017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكركركوكثانوية اتا بكلر للبنينمحمد ستار بكر رضا201951008020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكركركوكثانوية شمالن المختلطةحسن محمد حسن طه201941227005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات زينب فالح عمر رستم201952175015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنينهشام وسام عمر مصطفى201941003114

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينمحمد خطاب محمود محمد211951033035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ريان رحمان سليم حمه بور181942383056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتاسيا احمد جمعه حمادي211942109010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعمر محمد حسن محمد201941259221

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات بوكان حسن عبد هللا عودل201952333015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد نوري محمد مصطفى201941377078

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتهستي رمضان حسن صالح201942160120

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكركركوكاعدادية الصدر للبنينمحمد عبد الرحمن صالح محمد201941006051

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعمر اسماعيل حسن عبد هللا201951312067

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينعلي حيدر علوان حسن201951013028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكرديالىثانوية الجبل للبنينرسول ابراهيم عيسى عواد211941036008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينحسين باسم شكر شوكت181941135006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاالء قادر معروف محمد201952349003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرالكرخ االولىالخارجيوناحمد عبد الرحمن خنجر صالح101951400003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االماني للبناتساره ياسين علي سلمان181942254022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين نجم غالب نجم علي201841303141

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينأحمد محمد أمين علي آخه ويس201941004010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناتمنى ذياب فاضل ميدان201942141065
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكركركوككردية- اعدادية الشورجة للبنين ابراهيم بشتوان قادر طالب201951305002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينأمير محمد حسن مرعي201951023001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين حسن علي عبد القادر احمد201941303061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيذكركركوكاعدادية العيصالنة المختلطةمحمد حمود جادهللا حسين201951211015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتساره مهدي احمد مجيد201952148022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينمحمد اسماعيل محمد صالح201941048144

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةماهر ابراهيم محمد شريف201951377073

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيذكركركوكثانوية راستي للبنين دراسة كرديةرائد ناظم حسين صفر201941308015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد فراس فرقد طه201941259294

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد صباح علي محمد201951303074

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةايمان نوزاد محمد غفور201942344041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةآفان جواد جالل محمود201942352004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0احيائيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةايمان عباس احمد محمد201942382008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات شيماء مهدي فريق نامق181842383045

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةاحمد محمد خلف علي181951143002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد ابراهيم فريق سعيد201951311034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتضحى عماد صالح الدين اسماعيل201952138040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةيوسف احمد حسين عباس201951311056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناترنا محمد خلف علي181942170042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتعائشه محمد جمعه بخيت201942109072

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينعلي حسن محمد ابراهيم211951033023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةمحمد سامان خداكرم عز الدين201941309046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحمد حسن حكيم نادر201941377009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية الرافدين للبنات ايالف صالح شاكر طه201942174003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الصدر للبنينمحمد شمس الدين صالح ابالحات201951006044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينشيراز محمد عزيز كريم201941302085

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةنيان سيروان عثمان سليمان201942342066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيذكرصالح الديندراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين عبد هللا شيرزاد نوري سمين181941380030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين حسن نوزاد صابر حسين201941303062

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات بيل َكه موسى عثمان امين201942395032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنينعبد الرحمن طالل قدوري محمد201951003034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمصطفى محمد جالل سعيد201951312101

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0احيائيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينعلي فخر الدين عبد هللا احمد201941001171

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0احيائيانثىكركوكثانوية االزدهار للبناتاسماء جاسم محمد خورشيد201942118029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0تطبيقيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينعمر عباس عمر محمد201951390014
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات رؤيا ناظم محمد ابراهيم201952395023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0احيائيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةلنجه رشاد محمود عبد هللا201942345071

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينسيف ايوب ميخائيل ميناس201951013016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0تطبيقيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين جاسم محمد لطيف شريف181951381003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات حنان لقمان عزيز محمود181942384006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0تطبيقيذكركركوكثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاسماعيل احمد صابر عزيز201951309008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0احيائيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات حنان عزيز حسن فتاح181942383038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاشرف شريف جمعة ساقي201951259048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0احيائيذكركركوكثانوية المصلى النموذجية للبنينعمر فخر الدين عز الدين احمد201941010015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0تطبيقيذكركركوكثانوية العرفان للبنينعلي عرفان مراد زكي عبد هللا201951057021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0تطبيقيذكركركوكتركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين هجران محمد هجران جالل201951391031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0احيائيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين علي حسين رشيد ولي181941381032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0احيائيانثىكركوكاعدادية كلية كركوك للبناتايالف صالح عثمان رمضان201942180024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0تطبيقيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات هافان شاكر عمر محمد علي201952334080

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0احيائيذكركركوكاعدادية الحكمة للبنينأحمد فؤاد أحمد عبد هللا201941004009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية451.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات زهراء محمود رشيد بهجت201942395045

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةئامانج ابراهيم عز الدين شاهوار201951312002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينعمر كنعان محمد عرب201941390066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية455.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحمد محمد جبرائيل محي الدين201941302036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينمحمد مدحت غفور محي الدين201941302147

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية465.0احيائيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةريان ساالر كاكه برا كريم201942346029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية484.0احيائيذكرصالح الدينثانوية صدى العراق للبنينسرمد كريم ابراهيم امين181941035048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية508.0احيائيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكويستان رشيد مصطفى محمد201942355042

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينهه لمه ت هه لكورد فائق رفيق201951302057

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتايالف علي جعفر غريب201952148005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعبد هللا عبد الصمد فتح هللا غائب201951259159

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين عباس عثمان صالح محمد181951381007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمحمد عبد هللا رحمان رضا201951312092

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين بكر محمد فاتح عمر201951299008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيذكرنينوىثانوية سد الموصل للبنينعمر احمد محمد احمد171951094023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتابتهال احسان صالح علوان161952150001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحمد طه حسين كاظم201951259022

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيانثىكركوكثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةجوان كامران عبد هللا شريف201952283002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتجهان محمد صالح احمد181952203002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيانثىالمثنىالخارجياتزهراء عبدالعباس هالل عزيز291952401006
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةريواز كامران واحد طاهر201952345023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينحمدي عدنان عمر عثمان201951203004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةمصطفى جاسم محمد اصلبي181951332144

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينمحمد عالء عبد الحسين جعيز161951016106

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد كاوه قادر كريم201951377102

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكه رميان ناصر حسين محمد201951377069

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمصطفى جمال عبد الغفور صالح201851312107

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةدرون عدنان عبد الرحمن حسين201952345017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتعذراء محمد حسن خلف201952149023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين اورال دلشاد حسين كريم201951304017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0تطبيقيذكركربالءثانوية المستقبل االهلية للبنينحسين عباس احمد حسين271951028002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنيناحمد عماد صالح حمادي201951015007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية منوليا للبناتاسيا عباس جعفر غريب201952120004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الفردوس االهلية للبنينأحمد شاكر محمود طه171951229002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينمحمد بكر حسين عبد هللا201951302040

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية واسط للبناتغدير كاظم جواد سلطان251952066020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينحسنين محمد جوده احمد251951153026

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ايالف برهان حمه صالح محمد201952330003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينبرهان هجران عادل فؤاد201851045006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينجعفر عباس علي واوي231951257021

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتانجي محمد علي محمد201952135009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحمد محمد احمد عبد هللا171851011013

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعبد الرحمن حسن احمد حميد201951019043

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيانثىكركوكعربية-اعدادية هه ورامان للبناتزينه مسعود محمد احمد201952135017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين ديار بختيار محمد عبد الرحمن201951304033

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعالء طارق فاضل علي171951080043

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين ره وين فرياد صديق عبد هللا201951303035

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتفرح عبد االمير عبد النبي مرزوك161952401071

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةحسن عبد الكريم عتاب مطرود161951360009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات ئه فروز احمد فارس فرج201952331001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتايالف وحيد الدين خليل ابراهيم201952149009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علي فاضل عباس مجيد201951303054

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحمد صالح عواد سلمان201951002006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيذكركركوكتركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين ارجان حسين علي محمد201951391008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات شيماء بختيار سعيد صالح201952330010
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة رؤيا علي عز الدين علي201952392010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات أزين بكر شكور كريم201952333001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىكركوكثانوية شفق للبناتحوراء عباس احمد جمعه201952145003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات شيماء ابو بكر مجيد محمد201952333034

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةشيدا اسعد محمد علي201952345034

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيانثىكركوكثانوية همسة للبناتهند رشيد مجيد محمد201952157014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةمريم نجم الدين عبد الرحمن وهاب201952345046

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعباس خالد محمود مطلك211951001010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةمصطفى احسان احمد سليمان201951250051

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينمحمد احمد ياس صالح201951026022

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الحارث المسائية للبنينبارق حسن هايس عبد هللا181951341003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين مهند فؤاد احمد شكر181951381019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةايه مؤيد صالح سعيد201952282016

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد رفعت نجم اسماعيل201951377085

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعلي احمد عبد الباري منحوش221951310119

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينمحمد خلف محمود خلف201941261060

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينماهر عبد هللا احمد نجم211851270027

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيانثىكركوكثانوية حطين للبناتمريم خير هللا احمد كوثر201952133031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةموسى سيروان عبد الرحمن سيده201951311047

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينمحمد علي شكر خضر201951007024

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتزينب هاشم اصغر اكبر201952148019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةبيشواز لقمان مجيد محمد201951377018

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينمصطفى علي حسن عبدهللا171951023205

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتهدى مشعان جميل محمد201952130007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينزيد محمد غانم محمد171951017093

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيذكركركوكثانوية النسور المسائية المختلطةصادق عون الدين فاضل صادق201951257012

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينميسر موفق عباس محمد171951142060

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احمد كامران حميد كريم201951304007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةعبد  العزيز حميد عاصي سليم201951235005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتهيام يوسف مجيد عبد201952149041

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكركركوكثانوية علياوة المختلطةموسى صدام محمود حماد201951239015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية منوليا للبناتعائشه حسن هادي صالح201952120027

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعبد هللا هاشم حسين زوبع201951019050

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين يوسف فاضل عباس رشيد181951381022

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينابراهيم قتيبه اسماعيل حيزان131951012002
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد شيرزاد طاهر رشيد201951303072

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيانثىكركوكثانوية شفق للبناتنرجس احسان خورشيد مهدي201952145014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتنورسان نهاد حقي عبد الوهاب201952117030

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعمر هاشم جواد محمود201951259214

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيذكركركوكاعدادية تازة للبنينمحمد يلماز اسماعيل علي201951018022

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينموسى كاظم موسى كاظم171951124087

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنيناحمد فالح حسن نجم221951310015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينمؤمن محمد علي مصطفى201951001069

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيذكركركوكاعدادية كركوك المركزية للبنينتوفيق ممتاز بهنام توفيق201851001017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةده شني قادر شكر كاكان201952349014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية سيف الدولة للبنينتحسين حسام صبري حمد121951002015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناترواء ماجد جمعه عبد القادر201952139023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيانثىكركوكثانوية علياوة المختلطةهدى صالح احمد حماد201942239020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين قادر فارس اسعد مصطفى201951301026

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتوانا ناظم حمه صالح محمود201951377019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين عمر شريف محمود رؤوف201951304069

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينعيدان عويد علي حسين201951255026

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد اسماعيل ابو شوك االحيمر201951259241

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتسهى محمد علي عبد هللا201942102037

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينيوسف عمر ضاري رزوقي201951007039

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينمعد خلف طلب علي201941019148

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكركركوكاعدادية تازة للبنيننورس موفق قنبر علي201951018029

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةايوب حسن مجيد نجم201951259063

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيانثىكركوكثانوية الموعظة للبناتبيداء احمد عبد هللا محمد201942151006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكراالنباراعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينعمر كريم صياح حوران191851026041

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةاحمد عبد صالح عطيه191951287004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةهيدي عبد الرزاق كريم نجم الدين201951312109

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينموسى كريم حسن جبر161951352245

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكركركوكثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعمر فرحان صالح حسين201941062017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاسماعيل نواف محمد حسن201941250027

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةايمان صباح محمد خضر201952340014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينعبد العزيز ثائر طلب غيدان201851017014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينعبد هللا سلطان جاسم محمد201951025020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيانثىكركوكاعدادية المصطفى المختلطةايمان سامي محمد عزاوي201942036002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيذكركركوكثانوية شمالن المختلطةغانم نوري حمد محمد201941227011
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرالبصرةاعداية التضحية للبنيناحمد سعيد حسين حسن161951053007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين حسن جمعه طيب لطف هللا181951381005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينمحمود عيسى موسى جاسم201941261072

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةهاشم ابراهيم احمد تحسين201951250055

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينعبد الواحد عبد هللا موسى حمدي201941253035

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينعلي عبد هللا مجيد علي201941019104

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينادريس مجيد حسين عليوي201941019018

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكركركوككردية- اعدادية الشورجة للبنين حمزة احمد جبار يادكار201951305011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىكركوكاعدادية المنزلة المختلطةتبارك خالد حسين احمد201942209005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمحمد علي صالح حسين201941253050

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيانثىكركوكثانوية الزاب المسائية للبنينسناء عبد هللا رجب شيخ201942255008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيانثىاربيلثانوية فينك االهلية المختلطةنور محمد شكور امين311952065010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكركركوكثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكامل تركي احمد محمد201941250100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية360.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية السالم للبنينمجاهد سعد عليوي عيسى181951044014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمرتضى حميد عبد الرضا هزاع281951151674

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةايهاب مهند حميد عبد هللا181951143004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0تطبيقيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةزينب أسعد ناجي دارا201952332015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةجوانه علي حسين صالح201952345015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية االعشى المختلطةعبير قحطان عواد حسين181952290005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينعمر محمد خلف فرج201951026020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية الرحمة للبناتلمياء خضر مرموص فياض181952240006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0تطبيقيانثىكركوككردية-اعدادية سه رزي المختلطة زينو رفعت عبدول محمد201952365010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةئاراس عادل رفيق عزيز201951312001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينمحمد خليل اسماعيل الياس171951124068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنيناحمد جاسم محمد علي مهدي271951045001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمحمد عبد السالم محمد علي201951312091

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0تطبيقيذكراالنبارثانوية النخيل االهلية للبنينالعباس عصام زغير رحيم191951121002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينرعد مهدي صالح محمد171951018039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0تطبيقيذكركركوككردية- اعدادية والت للبنين محمد جمال محمد خالد201951315005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينمصطفى ماهر غانم حسين181951019018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينمازن محمد عدنان ممدوح181951160009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتحنان ابر اهيم امين علي201952139020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية التطور المختلطةمحمد سعدي جاسم حسين181951299010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةياسر دحام حسن علي181951143026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتغدير عامر عكله عمر181952237018
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحمد فرحان علي فتحي171951223007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الزبير بن العوام للبنينسيف الدين سعد عبدالكريم حسين181951070028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنيننائل علي عواد يوسف181941041058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتسرى ياسر خضير ظاهر181952251024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيذكرصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةقحطان راشد علي خلف181841283002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتبان كريم نجم عبود251952170017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحليم والي نومان حمود291941153110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنيندينا سالم علوان حسين181952351004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعبدهللا محمد احمد حريدي181951002049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الفجر الجديد للبناتسميره سمير سالم جاسم181942199020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينحسن عربي اسماعيل طه181941041011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنينمصطفى محمد عبدالمهدي احمد181951085050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتزينه ثائر غزال علي181952217003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الدور المسائية المختلطةنور محمد ربيع عبد هللا رشاد181952343004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتهند عزت يونس جميل181942237055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةاحمد خلف احميد احمد181941143002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينعمر يونس محمد رشيد211951282018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيذكرصالح الدينثانويه المحزم للبنينرياض محمود عبد جميل181951024005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينمصطفى عطية ابراهيم صالح181941041057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية سامراء المسائية للبناتلمى شامل احمد حسن181952374020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيانثىاربيلثانوية جوارجرا للبناتزهراء عبد القادر عبد الرحمن احمد311952031008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكرصالح الديناعدادية المنصور للبنيناحمد حسن حسين ابراهيم181941045004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيانثىديالىثانوية نور االسالم المختلطةاسراء هادي جالل نريمان211952243001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيانثىصالح الدينثانوية سمية للبناتفوزية فاضل شلواح رخيمان181942192013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينعبدالستار صبار جوير احمد181951036014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيانثىصالح الدينثانوية بيجي المسائيةدعاء ماجد حميد خلف181942332021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتفاطمه عصام يونس عبد الزهره161952184084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناتنجوى خلف احمد حسين171952300022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبنينحسان حمود رجا عبيد181951057002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الخالص للبنينايمن احمد علي هادي211951002009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتسجى طارق دحام عبد181952183021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينحاتم محمد علي سليمان191951356011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية ابن عقيل للبنينعثمان صالح احمد خلف121951014008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةالمعتصم عياش حسين فندي181951340009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكريم غالب فرحان محمود201951312075
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينمحمد عدنان دريول صالح211951009046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينجاسم محمد علي ابراهيم171951027038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينفهد قيصر مهنه مطلك181951003023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العقيدة للبناترافده سبهان محمد شبيب181942194014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكرصالح الديناعدادية المغيرة للبنينعبدهللا سالم حسين علي181941086007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةعبد المطلب جاسم اسماعيل خضر181951291008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاسماء خالد محمود محمد171852292002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةده شتى طالب خالد مجيد201951312040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينميسر محمد حمادة محمد181941036066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الشهيد وائل للبناتحوريه جاسم محمد خلف181952273001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنينعالء عباس قاسم عباس181951006037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةاوراس حسين مصلح خلف181951340010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينجاسم محمد ابراهيم سعيد191951067013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيذكرصالح الدينثانوية التراث العربي للبنينغسان صباح حسين داود181941096014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينمحمد احمد حسن حمد181951067023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكرصالح الدينثانوية القبس للبنينحاتم فيصل محمد صالح181941131004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية االمين للبنينابراهيم بسام علوان احمد181951014001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكرصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبنينمحمد ناصر مالك عباس181941057029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكرصالح الدينثانوية سامراء االولى للبنيننوفل فارس محمد خلف181941033056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الخنساء للبناتسمره عز الدين سعد كريم181942247019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينابراهيم علي ابراهيم علون181841002002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتانفال احمد عياش حسين311852038003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينماهر رائد محمد حسن121951006026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتاطياف فوزي رميض عبد181952221004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية بيجي للبنينايمن فيزي هايس عذاب181951007008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكراالنبارثانوية المعالي االهلية للبنينعمر بليغ حمدي حطاب191951085015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الغساسنة للبناتمروه نايف خلف لطيف181952197010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتلينا ياسر خضير ظاهر181952251032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنينمصطفى ناظم ابراهيم يوسف181951151043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىاربيلثانوية بحركة للبناتاسراء علي عزيز حمود311942043002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينعبد هللا صفاء مزبان يوسف181951351018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتديانا حامد ياسين احمد181952183015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية سامراء المسائية للبناتمريم مزهر حاتم يوسف181952374023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيذكرصالح الدينثانوية المجيد المختلطةثامر حازم علوان سعيد181941105004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية ابن المعتم للبنينعلي جابر جمال محمد181851073022
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتنور احمد جاسم ابراهيم211942099093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية سامراء االولى للبنيناحمد صائب صبار جاسم181851033004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةمحمد صالح حسين علي181951143021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعلي حازم حسين حميد181941002103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكرصالح الديناعدادية المغيرة للبنينعبدهللا وليد صالح يوسف181941086010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينياسر غازي بكر طلفاح181951047071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكرصالح الدينثانوية القحطانية للبنينابراهيم طارق ابراهيم نايف181941123002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكرصالح الدينثانوية االمين للبنينسيف سامي حمد حسين181941014009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنيناحمد مجبل صالح حسين181941067004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتدعاء داود سليمان كتاب211942294023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية عمر المختار للبنينمصطفى رحيم حمد شكر181951040061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية السالم للبنينغانم ذياب صالح ابراهيم181951044012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىصالح الدينثانوية النوراالهلية للبناترفل احمد عدنان خليل181942391011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناترسل اياد حسين علي181942237014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتاساور جواد لطيف جاسم101952076026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتاالء محمد قيس حاتم181942183007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتبشرى سامي مناور عبد181952251012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية التطور المختلطةاحمد فياض احمد سلطان181851299003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىبابلثانوية الكفاح للبناتداليا وعد عواد عبيس231942113022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينمحمد مزبان عبد هللا جاسم181951019017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينعبد هللا محمد ضياء محي الدين181951041026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيذكرصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبنينمصطفى صالح محي مصطفى181941057031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الشهيد وائل للبناتدعاء حسين علي خلف181952273002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الرحمة للبناتشهد حميد عبدهللا علي181942240027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0احيائيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةعالء حسين محمد ذياب181941332100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0تطبيقيذكرنينوىثانوية سيف الجهاد للبنينسيف منيف مرعي معيوف171951203010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتهاله طه ياسين خضير181942237053

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية361.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنيناحمد طه زينل سلطان171951021009

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية365.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية بحزاني للبنينبسام حجي خدر يوسف171951060010

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية368.0تطبيقيذكرنينوىثانوية القوش للبنينداود كنعان جميل داود171951091004

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية369.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينحسين ايمن علي فتحي171951015041

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية369.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتاية محمود مراد عواد171952277004

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية370.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية اشور للبنينانمار أيوب بهنام كته171951147004

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية370.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتهبه الحسن علي حسين171952302051

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية370.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتصفا داؤد سالم مجيد171952237037
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينحاتم محمد دبو عسو171951001013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيذكركركوكثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةعلي شوقي احمد حسين201951375002

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتمورين سالم حنا متي171952357029

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينسالم علي سالم محمد171951144025

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينحيدر محمد نجم عبد هللا171951018034

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينعلي شاكر محمود ابراهيم171951016067

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية قره قوش للبنينمازن مؤيد اسحق بطرس171951069024

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا ليث سالم احمد171951017142

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعبد الرحمن حسام غانم أحمد171951012068

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينليث طه زينل سلطان171951351105

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية378.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابي تراب للبنينحسنين كاظم عبد نجم241951006008

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية379.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتسرى سفيان يحيى محمد171952289040

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية379.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتسارة محمود مرعي محمد171952280026

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية379.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتزينه زهير يحيى حسين171952285024

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تلسقف للبنينهبة عادل اوراها كوركيس171952086009

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المهندسين االهلية للبنينمصطفى خالد حازم علي171951198028

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينعبد هللا مصطفى موسى جبار161951016069

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينسيف عادل فاضل أيوب171951083007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينهاشم ثامر محمود عاصي171951002082

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينيونس رشيد عبد هللا محمد171951351167

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيانثىنينوىثانوية قره قوينلي للبناتنور ابراهيم يونس حمود171952308007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينسيلدا حسين محمد علي عباس171952352011

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتساندرا احسان ابراهيم بهنام171952249015

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينشفيق حيدر محمد سلطان171951352035

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتغفران سليمان عبيد خضير171952264019

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد الرحمن ليث سالم احمد171951017124

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتمحروسة عبد هللا صالح عثمان171952277021

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينيحيى خالد احمد عطية171951028190

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتماري سعد حبيب صليوه171952247020

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينحسن قاسم مهدي ايوب171951021025

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الشرقية االهلية للبناتحنان طالل حسين حامد171952330005

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتأسماء زياد خلف فرج171852235001

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتزينب طالل مصطفى احمد171952235028

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننزهان مازن حازم عباس171951011201

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعلي عبد هللا محمد ابراهيم171951024056
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتايه رائد حكمت رشيد171952290014

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمحمد خالد طارق صالح171951018094

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينيونس ثامر قاسم احمد171951015171

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمصطفى احمد نجم الدين عبد هللا171951015156

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينيحيى فارس عبد الحميد خضر171951024106

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتتبارك رافع صبيح عثمان171952237017

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتعفراء عبد الرحمن سعدون عبد الرحمن171952283038

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيذكراربيلثانوية الرافدين للبنينماتياس وسام صباح متى311951101015

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبيدة احمد محمد احمد171951011100

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتايناس خالد جابر حسين231952120002

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتتقوى وليد خضر عبد هللا171952235010

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينيوسف ياسر عامر حمدي171951017281

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا احمد عبد المنعم عزيز171951017130

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينرضوان محمد رضوان سعيد حسين171951142020

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية قره قوش للبنينامجد سمعان ادم سمعان171951069004

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتزينب حامد احمد محمد171952231038

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتقمر ياسر محمد طاهر محمد سعيد171952274038

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناترند اكد ابراهيم اسماعيل171952294036

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتبتول يحيى عباس جاسم171952261007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتهوازن علي رمضان حمادي171952264026

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيذكراربيلثانوية برزاني المسائية المختلطةزيد فرحان ضيف احمد311951070009

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتغسق صائب عائد عبد الرحمن171952290068

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا مازن سعدون عبد العزيز171951017143

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةهيلين عصمت شاهين حسن331952070016

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتمريم احمد نزهت زكر171952289056

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعمار ثابت يونس ابراهيم171951005079

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنيناحمد صالح حسين علي171951026020

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناترحمة ثامر جار هللا محمد171952289025

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيذكرنينوىثانوية القبة للبنينمنار محسن حبش بيرم171951081012

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكرذي قارثانوية مرج البحرين المختلطةمحمد فليح حسن علي221951346009

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتزينب ثامر حامد يونس171942274072

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنيناحمد عماد محمد ابراهيم171951027011

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتأمنة عبد هللا محمود حمد171952295001

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينمصطفى عطية شهاب احمد171951064010

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكرنينوىثانوية ربيعة المسائية للبنيناحمد عبد الرزاق خضر ابراهيم171951359011
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتهدى غانم عواد حساني171852285074

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتامنه وليد غانم حمدي171952315006

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينمحمود محمد زكي صبري171951002075

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينمصطفى جاسم محمد صافي171951023197

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتزهراء حسين عبد هللا محمد121942110051

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينخطاب احمد عاصي سلمان111941203086

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينمصطفى نعمه جوحي صحن161951007131

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينامجد عواد عيسى حمد201941019023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0احيائيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتضحى شاكر محمود حسين171942238063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيانثىالسليمانيةثانوية الياسمين للبناتيسر ذري عبد الرحيم بديوي321942025025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينيوسف خالد عبد هللا صالح171941142056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيذكرنينوىثانوية الفاضلية للبنينابراهيم يحيى يعقوب احمد171941340001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيانثىنينوىثانوية القوش للبناتمينا صباح داود سلمان171942256012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتايه عبد المنعم مال هللا فتاح171942357030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيانثىنينوىثانوية المدينة المنورة للبناتامينه ذنون يونس خضر171942241013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيذكردهوكاعدادية ايسيان المختلطة للنازحينخالت جالل خلف احمد331941064006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكرنينوىثانوية وردك للبنينجبرائيل صابر رمضان اسماعيل171841073006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنيناحمد انيس ادريس ذنون171841023010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتتقى وعد طه ياسين171942296035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناترغد تحسين محمود علي171942317037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينحسين هيثم وعد هللا داؤد171941011087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتهند يونس هادي حسين171942238084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتفاتن سمير بيوس ايوب171942247035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيذكرنينوىثانوية النبراس األهلية للبنينعمر زياد محمد علي171941154008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينقاسم اسماعيل عزيز اسماعيل171941353066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتهناء هيثم عبد العزيز عبد171942317090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناتحنين صالح محمد محمود171942254034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتبراء غازي محمود سعيد171942294067

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتنبأ صالح عبد فتحي171942305098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتهاجر هيثم غانم سعد هللا171942283127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيانثىنينوىاعدادية خديجة الكبرى للبناتغفران فتحي عبد هللا فتحي171942232216

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتزينب فخر الدين احمد سعيد171942357146

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخصم للبنينعمر ضياء هداش محمد181941016051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنيناحمد جمال الدين اسماعيل سليمان171941015010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتعذراء عماد ميخائيل كرومي171942247033
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتهبة صالح صبحي شيت171942283131

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناترحمة دريد داود سليمان171942283049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتايه ثائر محمود هادي171942314024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتانفال غانم مهيدي صالح171942317012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتنور جاسم محمد يحيى171942237195

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيذكراربيلثانوية برزاني المسائية المختلطةحسين يعقوب يوسف حسين311941070012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتفاطمة كمال محمد قاسم171942285167

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعبيدة عبد العزيز فالح عزيز171941351115

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتدالل احمد خضر محمود171942291046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتاسماء صالح عطيه عبود171942291011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيانثىنينوىثانوية سد الموصل للبناتزينب عبد الرضا خضير رزوقي171942257010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتامنه عبد الستار عسكر مصري171942294043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينسيف الدين جاسم محمد احمد171921026065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينحسين احمد امين كرموش171921018036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىنينوىثانوية التميز االهلية للبناتأمنه يحيى بدر فتحي171942329005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتدالل غربي احمد سلطان171942289039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىنينوىاعدادية الرسالة للبناتمريم حسين عبد القادر رشيد171942281140

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينمنهل علي محمد فهد181921054024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينعبد هللا لؤي عبد هللا احمد سامي171921142037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعلي احمد محسن حميد171921027065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتزهره عبد هللا خلف جبل171922290052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتاالء مصطفى احمد علي171922230008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينيونس فرحان ابراهيم احمد171921084111

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينحيدر علي شاكر عبدهللا171821351036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينعلي صالح محمود شهاب171821046022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةآماندا وليد كريم داود331952070001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابي بكر للبنينمحمد عبد الحميد حسين علي181921097008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتسجى محمد سليمان جليل171852231040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينفرحان يونس عليوي حسين171921351130

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتتبارك نبيل ابراهيم محمود171922301020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابن كثير للبنينعيسى عبد الجبار كردي صالح181921010008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينزيدون سلوان جميل سليمان171941023077

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىثانوية القبة للبنينمحمد عبد الحكيم حسين حسن171951081009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتامنيه صهيب سامي احمد171942285019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىنينوىثانوية بحزاني للبناتالرا غسان صابر علي171952245014
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيننكتل ابراهيم عواد سلطان171951351148

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتنريمان عدنان عنتر يونس171922248023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية السيد حمد للبنينعبد الملك محمد احمد صالح171921075006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتأيه منهل يحيى محمد171922295002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينابراهيم محمود غازي محمد171921001004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينيوسف وليد سعيد يحيى171921012117

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تلسقف للبنينرنين رعد فرج دانيال171952086003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناترنا سعيد خلف حسين171922283035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينحذيفة حامد عبود بالل171921026044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتهاجر صالح احمد مطر171922290098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنيناسامة خالد ثامر ذنون171951024014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعبد الرزاق يحيى عبد الرزاق سليمان171951005052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىنينوىثانوية المصطفى للبنينغفران سعدي عبد عبد هللا171942077018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينعامر ابراهيم عبد هللا معروف171921003025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينجاسم محمد خليل ابراهيم171921020018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينعمار عبد الحميد حامد عبد هللا171921016063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمهند زيد ذنون يونس171921016115

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىنينوىثانوية المدينة المنورة للبناتزهرة علي محمد الياس171942241033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتدعاء محمد هاشم فتحي331922040017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتغفران ثامر حمدي مال هللا171942235124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينعبيدة عامر زيدان محمود171951007073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينسحر خليل محمد عباس171942353019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمحمد رعد نجم عبد هللا171921012072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتشهد جاسم محمد يحيى171952237034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتعائشه حسين محمد حسين171922261020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينوليد خالد حياوي قاسم171921012108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينعويد قاسم عبد محمد171921116014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتمريم قاسم ابراهيم يعقوب171942252090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتسعاد حسين علي خليف171942291089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتمها محمد داؤد سليمان171922231072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينمؤمن صباح حمزة علي171921010054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتمروة محمد نذير قاسم171922274058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناترسل صدام عبد الجبار ذنون171922237027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتامل محمد يونس احمد171922238002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتناهده اسماعيل خليل حسن171922251073
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنيناحمد نزار عبد النافع احمد171921144015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينهيثم عبد الغني يحيى قاسم171921017105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىثانوية ابو خشب للبنينحمود عبد حسن نهار171921090004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينطلب حماد كروط عجيل171921182012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعمر شيت حسن يونس171921027074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتدعاء مهند عبد المالك نوري171952235015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينزياد احمد حمد عبد الجليل181921054009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينمحمود رافد ذنون شهاب171921010064

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنيناحمد ذنون فتحي عبوش171941080007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينبسام حميد صالح هدهد171951053003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعبد العزيز زيد محمد زيد171921011055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينشاكر بشار منذر شاكر171951143051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتهبه نواف محمود عبيد171942231431

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار االندلس االهلية للبنينحسن مروان خليل مجيد171951092003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمحمد عبد العزيز محسن علي171921020090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناحمد علي حسين علي171921351017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمحمود فتحي حسين محمد171921018118

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينعبد هللا أنور رشيد ايوب171921021035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينمحمود اسماعيل محمد سلو171921019115

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتايناس عبد االله محمد علي محمود171942283024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنيناسامة سفيان جميل إسماعيل171951350036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينخالد سعد حسين علي171921026053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتمها ابراهيم عبودي حسن171922285066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينامير فالح محمد علي إسماعيل171921027016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينثائر محمد حصوان سلطان171921010011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتالهام أبي اكرم شريف171942296019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتريم صالح خالد يحيى171922288043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينبرزان محمد ابراهيم عبد هللا171921005011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىثانوية تل عبطة للبنينظاهر ياس خضر محمد171921063007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينجاسم محمد بشير حاجي171941351046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتهديل مهند ذنون حمدون171922279028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىنينوىثانوية المأمون للبناتشهد فائز محمود احمد171922317030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الشهداء للبنينحسن محمد جميل حسن حسين171951123003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكراربيلثانوية االمل للبنينزكريا محمد محمود كريم311821004017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيذكردهوكثانوية فايدة المختلطة للنازحينمحي الدين خالد محي الدين حاجي331951050018
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعبد العزيز عدنان مطني ظاهر171921351090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينصادق دخيل زكر سليمان171851178035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيانثىنينوىثانوية سد الموصل للبناتأسماء صباح محمود حسين171852257001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيانثىدهوكثانوية نينوى الثانية للبناترحمه زيد عبد المجيد عبد العزيز331852038005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىنينوىثانوية اشويرات للبنينجيهان سعدي إرزيج عطا هللا171842037004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتديانا بطرس بهنام بطرس171942249026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيذكرنينوىثانوية الوحدة العربية للبنينحسين احمد يوسف عبد القادر171941119006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىنينوىثانوية سودة بنت زمعة للبناتفاطمه علي عبد الرحيم داود171942319048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتاسراء يوسف اسماعيل محمد171942302024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتسارة ميسر اسماعيل محمد171952294048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينعمر محمد عالوي هايس171921025104

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىنينوىثانوية المكوك للبنينمنار محمد عبد عبد هللا171922051010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىثانوية عين الحصان للبنيننزهان احمد بالل صالح171921133016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينشعالن حسين محل ختالن171921042012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينجاسم عبود محمد انهار171921042006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىثانوية عمر كان للبنينمحمود عطا هللا سعد هللا ولي171921173005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنيننواف فواز حامد عبد هللا171951350227

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىثانوية التوفيق للبنينمحمد محمود ذنون عمر171921208008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىنينوىثانوية دار العلوم للبناترهام احمد محمد ظاهر171922234012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمحمد ياسين خلف احمد171921027106

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنيناحمد حازم جاسم محمد171921009004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىثانوية شهدة بنت االبري للبناتآيه محمد عبد القادر محمد171922293003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينمحمد نايف ذنون حميد171921144096

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتهاجر عبد الجبار صالح حسين171922305077

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتأمنية مصطفى سالم مصطفى171922286008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتسارة ناظم محمود حسن171922286033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينريسان رسول محمد علي171941003044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية بحزاني للبنينرامز فائز رشيد خدر171951060016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكرنينوىاعدادية اشور للبنينيوسف هيثم شاكر متي171941147057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيانثىنينوىثانوية دار العلوم للبناتنوره شهاب احمد حبو171952234010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىثانوية الحوراء للبناتخديجة وعد هللا حسين يونس171942236027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةرعد وعد هللا اسماعيل ابراهيم331951070012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنيناحمد محمود خضر محمد171921016011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينسليمان يونس قاسم سمو171951178020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتوفاء عزيز علي ابراهيم331922040071
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتنور محمد سالم حسين171952235050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمازن يحيى محمد جدوع171921018108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتنبأ علي عباس ولي171922267057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينياسين طه عبد ادهم171921026180

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمعاذ رعد غانم محمد171921028089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىاعدادية الشهيدة شموني للبناتبتول علي ولي خضر171922249007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىثانوية المدينة المنورة للبناتكلشان خليل ابراهيم محمد171942241066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتسارة شامل محمد حزيران171952301040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتدعاء عالء الدين محسن أمين171922316015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىثانوية حمام العليل للبنينايمن امجد احمد حمد171921032004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينسيف خالد عدنان يونس171921025066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتاالء هاشم نافع حامد171922274007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينعبد الوهاب عبد هللا صالح محمد171921161042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينعبد الكريم عبد محمد عطيه171921018070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمحمد وعد عطية عبوش171921350235

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعثمان عبد هللا يونس عبد هللا171921351097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتايه صفوان مصطفى محمد171922315014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتدنيا صدام مشعل يونس171922315025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتانهار غسان اديب شريف171952301010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين للبنينليث محمد حمد فياض311921011015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىثانوية شمر عجيل للبنينفهد ابراهيم عواد نهير171921113022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينصالح علي صالح سلطان171921350110

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتسراب عايد سلطان رمضان171922237048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتزينب منذر عبد الرحمن مصطفى171942237108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينمصطفى نكتل عزيز عمران171921025160

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينزيد ربيع سليمان حسن171921012033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينعباس علي محمد بهجت علي نقي171941124068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناترويدة ماجد حميد جعفر171922280023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينشاهر فايز ظاهر وسمي171921182010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتايالف ناظم محمد صالح171922305012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكركركوكثانوية العباد للبنينمحمد مشعل مبارك عبد هللا201921076035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينريان نواف صالح محمود171921084029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينسرمد رياض سليمان ادهم171951023073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الغربية للبنينمحمود محمد علي حسين171951007121

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىثانوية الكويت المختلطةمنيفة عماد محمد علي عزيز171922344002
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرصالح الديناعدادية غطفان للبنينمحمد اسماعيل عبود عميري181921042017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينصقر عمار حسين علي181921004014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتآية شامل محمد شريف داود171942294013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتغفران زهير احمد حمد171942288256

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىدهوكللنازحين- ثانوية األخوة للبنات بيريفان فاضل ابراهيم عثمان331922043002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةسعيد صالح حسين مصطفى331921070010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتريم رشدي صالح شكر171922274032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنيناحمد بدر صالح خليل171921084007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرنينوىثانوية شمر عجيل للبنينفايز جاسم محمد شريدة171921113019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتآمنه ياسر مرعي حسن171922273001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتصفاء نزار احمد صالح171922231057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرنينوىثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينسعد شامل ابراهيم محمد171921222003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىنينوىثانوية سودة بنت زمعة للبناترواء محمد احمد محمد171942319026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتمرال طاهر محمود محمد171922261024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينمجبل فالح ذياب حسن171921104009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتزينب محمد احمد محمود171922314036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىثانوية حمام العليل للبنينعبد هللا خالد علي خليف171921032022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناترحمه يونس فتحي صالح171922284007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتنور رياض سالم ابراهيم171922279025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتكوثر قصي عبد الكريم علي171922288076

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعمر خالد عبد الرحمن علي171941011215

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينحمد محمود غانم اسحاق171821009052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عثمان بن عفان للبنيناسماعيل جمعه اسماعيل محمد181921074003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىدهوكثانوية زاخو المختلطة للنازحينافين صالح سالم حمي331822062002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينمحمود خليل هالل حسين171921142073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيانثىاربيلثانوية جوارجرا للبناتنوف منيف ياسين عبد هللا311942031037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيذكرنينوىثانوية رافدين الخير االهلية للبنينمحمد عبد المنعم محمد محمود171951157023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينمحمود خالد محمود عبد هللا171921351156

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنينمحمد فاضل ابراهيم كنجو171921067037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىاربيلثانوية المحبة للبناتهيام فارس إبراهيم عبد هللا311922045010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةمصعب حميد نذير حسن331921070043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينعبد الرحمن موفق حسين عباس171921142034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينعلي ليث حميد سليمان171921025100

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينهاشم شكر االفنش جلعي171921045054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىثانوية اصفية االولى للبنينعبد الحكيم فالح امين ابراهيم171921035008
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتنادية عبد االمير عزت ابراهيم171922261029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينصالح عامر صالح شطيب171921005029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةمثنى فرحان عبد القادر معيد181921340127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد عدنان عبد القادر عباس281951151622

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينحمد عبد احمود حمد171941020035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتآيه عماد ابراهيم وحيد171952231007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعلي ازهر نظير جاسم171951015105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينكرم حسين علي عباس171921142052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينطاهر علي طلب فتحي171921143039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىنينوىثانوية شمر عجيل للبنينامواج خليف عسكر فنتوش171922113001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينكرم خضر خلف احمد171921103026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينعلي عباس محمد علي171921021046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىنينوىاعدادية ام المؤمنين للبناتتاضي اسماعيل محمود عبد هللا171922230019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترغدة محمد عبد النافع يحيى171922290045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتايه فؤاد خليل حسن171952357004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتاسماء يعقوب يوسف طعمه171922314005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعمر غانم محمد علي171921020063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتياسمين بشار يونس ابراهيم171922290111

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينمحمد جاسم محمد علي حسين171951351111

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتاالء محمد علي حسن171942261013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتنرجس ياسر حلمي عسكر171942251182

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتمروه مظفر عبد الكريم خلف171922231065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتمهى ماهر حامد محمود171922274063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين مروان حكم دحام حبو331921001061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينحارث شاذل عبد احمد171921016022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكرنينوىاعدادية تلعفر للبنينمحمد رفعت محمد نور يعقوب171941118054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكردهوكثانوية القوش للبنيناندرو امير منصور هرمز331851018001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنيناحمد عبد الرزاق علي خلف171921028004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينطه عبيش مجيد عبد النبي171921084044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتحنان صالح الدين عبد العالي محمد علي171922305023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىنينوىثانوية وانه للبناتأمنه عبد الجليل عبد العزيز حسين171922278001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الجزيرة للبنينمهدي عبد االمير محمد علي جعفر171951121038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينعبد الكريم ذنون يونس وهب171921084051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتعزيزة فهد مزهر عبد هللا171922242013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينحسين محمد حسن درويش171921351046
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنيناحمد راكان محمود احمد171921351009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنيناحمد خلف حسين علي171921350016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينحسام عدنان حسين احمد171921143024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينزكريا عبد هللا شريف عبد هللا171921021023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتزينب محمود محمد صالح ذنون171922302027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتشهد احمد محمود زيدان311922038025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىنينوىثانوية المصطفى للبنينرندا محمود احمد خليل171942077015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينحسين محمد محمود علي171921064018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينهيثم فراس احمد عيسى171951008161

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىنينوىثانوية الثورة للبناترقيه أحمد احمد حساني171922279012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىنينوىثانوية وانه للبناتامل بشير محمود عثمان171922278003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةعلي خالد سلطان أحمد201921206020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتقمر حرب عصام توفيق171942290242

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناسراء علي خالد نايف171952053001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتتبارك محمد محمود بلو171952280014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتزينب طالل زيدان محمود171952283023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينمحمد صالح قاسم حسن171951124070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينالياس عدي خليل الياس171951364006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية للبناتشيماء احمد حجي قطاس331952080001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتكوثر محمود محمد فتحي171942290245

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىنينوىثانوية الثورة للبناتغفران محمود مشعل حسين171942279074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمحمد عبد الستار محمود عباوي171941020118

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىنينوىثانوية تل عدس للبنينجازية نافع عبد القادر علي171942096003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكرنينوىثانوية حكنة للبنيناحمد صبري عزيز شيخو171941109004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينروند حسن محمد كرم171941364027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتحال محمد احمد محمد171942288083

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيانثىنينوىثانوية االثير االهلية للبناتوفاء خالد احمد خلف171952333003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترحمه محمود فاضل عبد هللا171942290104

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتاية محمد محمود بلو171952280007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتغدق نشوان هادي حسين171952231060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينحسن خالد صابر طه171951084011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتاسراء أحمد اسمر ابراهيم171942277005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعثمان مصلح احمد صالح171951080042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتنازدار مراد كني جتو331942040152

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتمروه جالل حمد خويطر171942315116
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتساره زيدان خلف علي171952315026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمصطفى محمد احمد بشير171941020136

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتهبه فارس رمضان اسود171942305108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتامنه صابر عبد هللا حسين171942273033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتعائشه نشوان وعد هللا عزيز171942296093

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتزكيه قدو محمد صالح قدو171952302022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينعلي حسين ابراهيم حسين171951124048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيانثىنينوىثانوية التميز االهلية للبناتاسراء ابراهيم سليمان داؤد171942329010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيانثىنينوىثانوية الفاضلية للبنينانوار عمار زبير جكل171942340003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتروعة فتحي صالح ياسين171942291070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتامنه محمد امين حسن حيدو171942290033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437.0احيائيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينمحمد عبد االمير علي سليمان171941124102

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437.0احيائيانثىنينوىثانوية وانه للبناتاسراء خلف محمود محمد171942278001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0احيائيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتهجران كمر خضير محمد171942291145

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0احيائيذكردهوكاعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينعزيز جالل قاسو حجي331941051050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينكرم عمر عصام رشيد171921144078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينياسين خضير مهدي صالح181921005016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية487.0احيائيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتفيروز اسماعيل كني جتو331942040131

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0احيائيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتهيلين خدر سالم درويش171942244085

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0احيائيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتمبشره خزعل فاضل محمود171942273143

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0احيائيانثىنينوىثانوية قز فخرة للبنيناسراء صدام محمد عبد الغني171942175002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.0احيائيذكردهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينوطبان زيدو سعدو قاسم331941052051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتامل بهنام بولص توما171942247004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتمريم عامر شمعون موسى171942248045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0احيائيانثىنينوىاعدادية العراق المختلطةداليا فرحان رشو ابراهيم171942149007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرنينوىثانوية الكسك للبنينيونس خلف احمد خضير171921116018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتديار محسن صالح حسن171922242005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الغساسنة للبناتانفال خلف حبيب حسين181922197004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينعلي احسان عبد الهادي صالح201921078065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناترسل سعد سلمان عباس201922117017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكركركوكالدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة عبد الخالق جودت نعمان مجيد201921368002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيذكردهوكثانوية فايدة المختلطة للنازحينشاهين حجي رشيد حسين331941050014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينالياء محمد باقر محمود محمد علي171921178005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننذير مهدي اسماعيل عبد هللا171921049012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينفواز فرج عليوي حسن171921350185
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعبد هللا عبد الرحمن عبد هللا جميل171921024041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةشيالنه كامل محمد ولي201922382046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتصفا خضر حيدر خضر231942271279

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرصالح الديناعدادية غطفان للبنينغزوان عويد شرقي خلف181921042014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىكركوكثانوية رفيدة االسلمية للبناتتمارى عواد احمد محمود201922112002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينيوسف علي واحد محمد171921351184

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الهدى للبناتبان صدام حسن فرحان181922269003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينزين العابدين رياض عبد المحسن عباس261921005029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينوليد احمد عبد احمد171921350296

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتدالل اسماعيل يونس اسماعيل171922302018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىنينوىثانوية سودة بنت زمعة للبناتابتهال عبد عبد هللا محمد171922319001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتصابرين سليمان محي علي171922301057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتزينب احمد ابراهيم شهاب171922274033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنيناحمد محمد علي حسين171921144014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعبد هللا نصير سالم سليمان171921012049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةمصطفى عواد محمد علي201921206033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىكركوكثانوية القورية للبناتزينه احمد عريان كريم201922110030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينقصي محمد محمود محمد171921009067

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينمصطفى سعد سالم عبد الجبار171921144111

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينسعود سعد محمد حازم محمد شريف171921103013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينعطية يونس عطية عكلة181921036021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىاربيلثانوية شايسته للبناتآيه يونس محمد علي احمد311922039001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الهدى للبناتطيبه عدنان عطله ياسين181922269016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرصالح الدينثانوية التراث العربي للبنينعلي غزال صعو صالح181921096025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابي بكر للبنيناحمد عبد الحميد حسين علي181921097002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىصالح الدينثانوية القلعة للبناترياحين رفعت علي حسين181922196007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناتمروج محمود اسماعيل مراد171922300024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىنينوىثانوية الشهيد ضرار للبنينصابرين عدنان مجيد فرج171922004004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنينحسن حسين كحيط مكطاف131921003014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينظاهر محمد ظاهر بيات201921261065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتهيام علي رمضان حمادي171922264034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتشكريه محمود ابراهيم غضبان171922314042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتليلى زياد محمد بشير171922305064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةمحمد حسن علي مصطو331921070034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتسجى رزاق هادي شمران251922057016

739 من 437صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين سعود صدام ادريس قاسم331921001026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينبدر حازم محمد يونس حمو171921353003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىنينوىثانوية القادسية للبناتمريم طه جاسم محمد171922299032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىنينوىثانوية القادسية للبناترحمه وعد محمود محمد171922299018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينايوب صالح الدين عبد الهادي عبد الكريم171921017014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتحنان خليل محمد شيت صالح171922297019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينماهر محمود خضر غثوان171921351209

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناترحمة خضر محمد خضر331822040011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمؤمن بشار محسن فتحي171821028071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينمحسن علي صالح ابراهيم201921251087

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنيناحمد علي محمود احمد201921007007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينزبير يحيى محمد جدوع171921018049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىنينوىثانوية تل الهوى للبنيناميره فزع مخلف رمضان171922181003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىنينوىثانوية أبو وني للبنينمريم صالح احمد عبوي171922220001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانثىنينوىاعدادية الحود للبنينانعام جاسم محمد منصور171922040002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينيونس صديق محمد حسين171921025172

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنيناحمد رمضان حنيش عمر171921046001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكركركوكثانوية االهالي المسائية المختلطةاحمد سامي عباس يابه201921260002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينابراهيم يوسف حسن علي171821021006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين محمد عدنان فاتح محي الدين201921301020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينمحمود زياد احمد قادر201921078119

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةهند عبد هللا مزهر احمد201922282117

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتنور ممتاز يحيى قاسم171922321007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكرواسطاعدادية القطيف للبنينعلي عبد االمير كوكز سهيان261921041042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكركركوكثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينابراهيم علي فاضل عادي201921059002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةالفان عبد الموجود نور الدين فرج201922344030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- ثانوية رايات للبنينحسين عمر شامل حسن201921300006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض حسين خلف صالح محمد201921033011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمحمد نوفل محمد فاضل مصطفى171921015099

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتاسيل عبد هللا حميد عبد هللا171922289003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينذو الفقار طلب شكر محمود171921019035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيانثىكركوكاعدادية منوليا للبناتنور عدنان محمد شريف مهدي201922120021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينبالل توفيق محمد يونس171921080023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينمحمد احمد عبد هللا عبد الرحمن171921080084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمازن نذير حمد كلوت201921259248
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الكندي للبنينعبد احمد جاسم محمد181921064008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتغفران عبد هللا عبد الكريم ياسين171922235048

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد العزيز غزوان عزيز محمد أمين171921017044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتزينب وليد ياسين جاسم171922289038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتهدى محمد عارف جاسم171922294040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينمصطفى اسعد جبار اصواب هللا161921097110

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنيناحمد عبد العزيز عبد االله عزيز171921142002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية عمار محمد عمران عبد201921077064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيانثىنينوىثانوية المنار المسائية للبنيناسفار سمير بيوس ايوب171942364003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناترغد عدنان صابر علي171922244017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمصطفى مدحت محمد حسن171921017100

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكركركوكاعدادية المصطفى المختلطةعبد هللا جاسم محمود ناصر201921036010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشاكرين للبنينبكر عدنان صالح فرحان111921029012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينمحمد سليمان حسين سليمان171941351172

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتهبة عبد الكريم شيت عزيز171922292034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتتماره فارس اكرم الياس171922294010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكردهوكاعدادية عين سفني للبنيناحمد قاسم حسين علي331821015001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتهبه قحطان محمد زهاد قاسم171922231078

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينمهند عماد ابراهيم محمد171921024082

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينمحمود ثامر محمود محمد علي171921080100

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينمحمد احمد صبري عبد هللا171921025116

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينحارث مثنى محسن عبد هللا171921026043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتشهد عبد الكريم عايد جاسم171922231055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتزبيدة فائز عبد هللا يحيى171922289026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعمر حسين عبد هللا حسين201921259211

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينعلي حسين عيسى احمد201921009061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىثانوية النعمان بن مقرن للبنينعلي ياسين عليوي ناصر171921225006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينمؤمن احمد ذنون محمد171921144080

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينحمزه محمد عدنان محمد سليم171921027032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعلي نبيل محمد صالح171921009056

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينايهاب وليد هادي حسين171921025041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتميردين مؤيد توفيق الياس171922244030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينعلي محمود ثري جدوع171921080068

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتديانا فرحان فنر حمو171922295009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات كازيوه عدنان علي عباس201922331035
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجرناف المسائية للبنينشمس الدين علي احمد عيسى181921329024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتنبأ سبع نامق سعدون201922114037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىنينوىثانوية شهدة بنت االبري للبناتمريم رمضان حاجي احمد171922293033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتنور موفق باهر اسمير171922289070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا بشار صابر رشيد171921017047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحمد عطا هللا شحاذه اسماعيل171921020007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينمحمد احمد عبد حسين201921026019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتمها جسام رحيم رشيد171922280049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينمصطفى سعد مصطفى عبيد171921026159

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينطارق ادريس رشيد الياس171921059013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتانوار هاشم حبيب فرج171922305011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرديالىثانوية الزهراوي المختلطةفراس ابراهيم جاسم هزاع211921250013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتصباح علي حسن مصطفى171922316032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرنينوىثانوية العريج للبنينعمر جمال سلطان اسماعيل171821031028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الريف المسائيةمحمد جمعة صالح خلف181921337055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتصابرين صباح محمد عبد هللا171922305058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمحمود نشوان ادريس عبد171921012094

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىثانوية المحلبية للبنينعبد القادر عزيز محمد يونس ابروش171821056016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتمادلين جرجيس يعقوب ججي171942248040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتنانسي اياد سركيس حنا171942247061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينعبد العزيز محمد نايف شيخو171921103020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتاسماء بشار سلطان شحاذه171922284002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتايالف مختار احمد زينل171922244006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىكركوكثانوية رنجي المختلطةهناء حسن احمد سكران201922237004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمصطفى محمود نجرس محمد171921028088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعتبة وضاح عبد الخالق حامد171921012053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينغزوان ابراهيم جمعة خضر171921005043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناليسع غاندي شريف يونس171921020015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةسياوش صمد محمد كاكه ره ش201921314014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات مروه حكمت جمعه جاسم201922330023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةريان َكوران ميرزا خضر201922332023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىثانوية خورسيباط المختلطةعلي عياش عادل حمو171921058014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتمروة عبد الجواد عزيز ذنون171922295035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا اياد محمود شريف171921017046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكردهوكثانوية فايدة للبنينوليد هشيار احمد محمد سليم331821016021
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الياسمين للبناتحسنين عادل عبد علي مرهون181921226003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينعبد هللا عمر عبد العزيز مصطفى171921016048

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتصفا سعد محمود يونس171922231056

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىدهوكاعدادية ايسيان المختلطة للنازحينفائزه سليمان مراد تمو331922064007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتفرح فارس دهش عبو171922280040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحمد منهل محمد زكي عبد االله171921011012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتنور انور احمد عبد هللا171922285074

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةباسم لقمان حسن علي201921377019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينخالد عبد هللا محمود صالح171921026054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمتعب ابراهيم حمد محمد171921027092

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينعبد هللا وليد احمد عبد العزيز171921026091

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتاقبال حمادي مرعي حسن171922305005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكراربيلثانوية فينك االهلية المختلطةمصطفى عدنان عبد يوسف311921065012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتهدى احمد ناصر حسين171922298034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينميسر احمد عويد عباس171921008044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىنينوىثانوية شهدة بنت االبري للبناتجواهر رمضان حاجي احمد171922293015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرنينوىثانوية عين الحصان للبنينمسلم حميد مسلم عبد الحميد171921133015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينعباس عبد يوسف حسين171921144043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتمئاب سهر غانم يونس171922292029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتفاطمة عبد القادر صديق عباوي171922277031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرنينوىثانوية تلول ناصر للبنينمحمد رضوان محمد نامس171921036013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتطيبه عبد حميد محمود171922289051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينعمر نشوان احمد خلف171921161048

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح حسين علي عويد181921054012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتآيه عالء الدين محسن أمين171922316003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتسارة محمد ظافر ذنون يونس171922286032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىدهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينخالده ميرزا خديده شمو331922052003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينيوسف عبد القادر حامد داود171921002044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتامنة عبد الكريم عبد القادر محمود171922301010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد ضرار للبنينمعاذ سالم ادريس عواد171921004009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينمصطفى خميس حمد عفين171921005065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينمؤمن يونس جاسم محمد171921144083

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينحكم محمد مطشر ناصر171921080034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينحيدر موفق محمد نوري حسن171921012029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينفهد نظير محمد خضر171921026114
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنيننور الدين ليث صباح الدين محمد171921017104

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرنينوىثانوية تلول ناصر للبنينعطا هللا موفق عطا هللا عبد هللا171821036024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينليث مظفر طه محمود171921002026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتساره عبد هللا حنوش محمد171922298015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينعلي عماد علي جواد101921042024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناترانيا بشار ميسر صالح171922288027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتامل كمال احمد سرحان331922040002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيانثىاربيلثانوية شهيدان للبناتنجوى علي صالح ماضي311922052029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعمر سليمان محمود يونس171921104006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين للبنينحاتم علي صالح ماضي311921011006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينزكريا اياد عباس حسين171921142029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناتانيتا نزار متي قرياقوس171942248004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينراغب عبد الواحد مياح سعيد171921350073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينمحمد سعيد رمضان حمد171921053018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينحمزة شيت حسن يونس171921027030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينعبد هللا محمود عبد العزيز محمود171921019063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىثانوية مجمع برزان للبنينفهد احمد خلف عاكول171921106009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناحمد محمود عويد ضاحي171921019014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتصفا مشعل حازم ياسين171922277026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين علي نجاة احمد قهرمان201921304010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىدهوكللنازحين- ثانوية األخوة للبنات سلوى محمد مصطفى حجي331922043004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينيوسف الياس محمد اسماعيل171921351180

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتنور الهدى اهالل سليم رشيد171922283066

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرنينوىثانوية القيارة المسائية للبنينزهير حاتم صالح حسن171921366041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىدهوكثانوية زاخو المختلطة للنازحينشهد مشير عبد الرحمن عبد هللا331922062010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةفرات حسين عبيد مطر331921070027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةعلي حسين ملو حسين331921070019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكردهوكللنازحين- اعدادية نوروز للبنين ارقم فايق يحيى محمد331921001008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىنينوىثانوية التميز االهلية للبناتنبأ محمد أمين خضر171922329006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنيننذير عقيل نذير بشير171921067046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينسيف عواد طالب علي171921005028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتبسمة عاصم حسين علي171922280013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابن كثير للبنينمصطفى مالك ذياب عالوي181921010014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينياسين راكان ذياب حسن171921017106

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينمصطفى عامر صباح عزيز171921024078
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتدنيا الزم حازم عبد هللا171922283030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتامنة خليل جاسم محمد171922237007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنيناحمد عبد الباسط يونس حسين171921144009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينيوسف عبد الكريم محمد ذنون171921012115

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمعاذ عبد هللا صالح زرزور171921020105

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنيناسعد نور الدين صالل عباس141921009010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىثانوية نينوى للبنينامل ميسر معزي نجيب171922207001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينشاكر ميسر فارس شاكر171921059012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىثانوية فايدة للبنيندنيا حسن خالد امين171922098009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينعبد هللا جمال اسماعيل علي171921350135

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتضحى عمر عبد القادر عبد171922288065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناترحاب عامر مرعي حسن171922295011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينخليل شامل خليل ابراهيم171921015029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةلؤي علي ارميض محمد331921070030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمصطفى نشوان يونس سلطان171921016111

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعبد هللا ظبيان محمود علي171921017049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينيوسف نكتل محمد وافي171921002045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمهند عماد الدين سعدون امين171921350274

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىثانوية فاطمة الزهراء للبناتزينة سعود احمد عطاهلل171922300011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينفارس عبد الرزاق محمد حسين171921001044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىنينوىاعدادية المربد للبناتشفاء فاضل بالل جمعه171922291042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينعبد هللا فاضل يحيى حسن171921142036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتنور عبد هللا احمد حسين171922238035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحمد شعالن ذياب حماد171921005006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنينمحمد سلمان محمد حسين171921016085

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىنينوىاعدادية حمص للبناترانيا خالد عبد الكريم احمد171922302020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتهبه عباس علي عبد171922305079

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةصالح حامد عبد الرحمن علي331921070013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنيناحمد محمد يونس عبد الرزاق اسماعيل171921353001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينعبد الكريم عيسى تركي هالل191921067010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد ضرار للبنينهيثم سعدي شحاذة احمد171921004010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتخلود ازهر عبد هللا عيسى171922316014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىاعدادية الجزيرة للبنينمحمد بشير محسن جعفر171921121014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتمروه نشأت عيسى عبد هللا171922277035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىاعدادية ربيعة للبنيندهام ذعيذع حمود عجيل171921112011
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينابراهيم هشام محمود سلو171921019004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتمي ميسر ادريس شيت171922280050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتزينب عمار احمد محمد171952286030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتاسراء احمد مزعل مجيد201922157001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتغيداء عباس يوسف حسن171922252018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىنينوىثانوية فايدة للبنينايمان شوكت عبد هللا سليم171922098006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىثانوية فايدة للبنينيوسف راكان محمود جانكو171921098025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينابراهيم ناطق عبد الغني احمد171921012006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنيناحمد قاسم محمد عبد هللا171921142005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينمعتز فيصل محسن جعفر171921353030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتنور فواز جبوري عزيز171922315065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىديالىثانوية رزكاري المسائية للبناتايه صفاء جاسم محمد211922290011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتمارية فاضل محمد علي صالح171922261023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكرنينوىثانوية سد الموصل للبنينمحمد ياسر عزام محمد171921094025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكرنينوىثانوية وانة للبنينمحمود وليد محمود جهاد171921093027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمحمد ذنون يونس حميد171921020087

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناترندة ابراهيم علي سليمان171922237036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتناردين نجاح خرشيد نعمان171952244023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانثىنينوىثانوية زنوبيا للبناتدالل عائد احمد محمد171952264011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكرنينوىثانوية العريج للبنينمحمد بشار محمد ياسين171951031013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىنينوىثانوية مخيم الجدعة للنازحينسجى فرحان موسى خضر171922206003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتزهراء زياد طارق ذنون171952237028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتحنين بشار اسماعيل محمود171922277007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين الزو حسن حسين علي201921304014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الزاب للبنيناحمد جاسم جار هللا صالح201951026004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةمحمد جاسم محمد يونس331921070032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيذكرنينوىثانوية اركبة غربي للبنينفارس علي محمد خلف171951166020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتديار محمود اسماعيل شامي171922301029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينسعد علي مهيدي صالح181921054010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينحسين جواد فاضل سلطان231921001014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكراربيلثانوية هلمات للبنينأيمن بهجت مطلوب عبد الرزاق311921006005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناسماعيل عمار اسماعيل محمد171921011016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتنبأ نزار يونس ذنون171922285072

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينعبد هللا طه محمود محمد171921084055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرضواني للبنينمحمد سعد ياسين جاسم171921161057
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينمصطفى طالل احمد صفو171921025155

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتسارة عبد الرحمن عبد هللا طابور171922242009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينوطبان نوح احمد يونس171951351156

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينيوسف وليد عبد الستار غلوم111921027138

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينعبد الجبار علي عطية حسن171921103017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينعمر ميسر عزت احمد171921010047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتهيا احمد محمد ظاهر171922273061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتبثينة اكرم محمود مصطفى171922261005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين للبنينامين مصطفى خالد جارو311921011003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دار السالم للبنينقيس عبد القادر اسماعيل رمضان171951023157

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعبد الرحمن عبد الكريم سرحان ذياب171951012069

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينحمزه اسماعيل سليمان وهب171951124020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينيوسف وعد هللا شهاب احمد171921351198

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينعمر هاني احمد حسين171921350175

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرنينوىاعدادية برطلة للبنينعلي خالد جاسم داود171921067025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتسهيله قاسم عبد الجبار عبد القادر171922316031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعبد الرحمن منار حيدر عبد الكريم171921028044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتتماظر عمر ارمضان عبد هللا171822242012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرنينوىاعدادية السيد حمد للبنيننامس إبراهيم علي رجب171921075014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتسلفانا نشوان حازم ججي171952247012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتمينا وعد ايشوع الياس171952247029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناترؤى عبد الجبار ذنون جاسم171952283013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتكوثر محمود محمد حسين يونس171952252015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينحمزة احمد يونس محمود171951026064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينمحمود احمد محمود عيسى171921103030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينعمار كوثر فرحان علي171951059018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنيناحمد سلطان خلف عبد هللا171921026016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتساره رضوان عادل طه171922290057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناترنا ابراهيم محمد عبد الرحمن171922277016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرنينوىثانوية خورسيباط المختلطةأيمن عطا هللا احمد محمد علي171921058004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتنور اسماعيل ابراهيم خليل171922298030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترغد عبد الغني محمد سالم محمود171952290036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينمهند عبد العزيز خضر امين171921350272

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنيناحمد ابراهيم مرعي حسن171921019005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينابراهيم محمد ابراهيم محمد171921142001
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتزينب زياد هاشم محمد علي171922302025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىثانوية المحلبية المسائية للبنينعلي محمد عبد احمد171921365011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنيناحمد فتحي محمد عيدان171921018015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينيونس إبراهيم حسن مالش171921064063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينمحمد طلعت رفعت عبد الكريم171921021063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىثانوية مجمع برزان للبنينعمر محمد بلو محمود171921106006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينفواز محمد سالم صايل علي171921010052

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينيونس اسماعيل خليل عثمان171921015133

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلي باسم طه فتحي171951223027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتساهرة طه شيت يونس171922261010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتهيا انمار ناظم عبد القادر171922283074

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتزينب يحيى جاسم خلف171922242008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتبان سوري حمد مجذاب171922285011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعبد الرحمن ليث محمد يحيى171921020044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينابراهيم ناطق صالح محمد171921009001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينمصطفى اكرم نافع عزيز171921002031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابي بكر للبنينحسين فرحان سليم عبود181921097004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الريف المسائيةعبد الرزاق حسن عطية حماده181921337038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابن البيطار للبنينياسين طه عبد هللا معروف171921142086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية اشور للبنينعيسى خضر بهنام كته171951147015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتبان علي خضر اسماعيل171952237016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكراربيلثانوية برزاني المسائية المختلطةناجي معجل ذويب غثيث311921070041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعبد هللا فارس نوري ابراهيم171951005061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكرنينوىثانوية ابو خشب للبنينمحمد احمد محمد سلطان171921090011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىدهوكثانوية األخوة المختلطةنادية موسى يوسف موسى331822021012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الشهداء للبناتهدى محمد علي محمد سعيد خضر171952331009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينحسن فالح عبد القادر امين171951351034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتنغم زياد احمد سالم171922297052

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتريم غزال عبد المحسن غزال171922305044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنيناحمد خالد حازم حميد171951008007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينمزاحم محمود عواد كرفوش171921144107

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىنينوىثانوية المحلبية للبناتهناء عبد الجبار خليل ابراهيم171922246013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكراربيلاعدادية الهويرة المختلطةقيصر يونس عزيز حسين311921002023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينيونس والء يونس عزيز171921012119

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينعبد الكريم راكان محمد احمد171921025079

739 من 446صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرنينوىاعدادية قره قوش للبنينيوسف هيثم سالم حبيب171921069014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرنينوىثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينمصطفى زياد طارق عبد العزيز171951222026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينجهاد احمد جهاد سلطان171951012029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتهاجر صائب عبد الجبار جاسم171952277027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينمحمد هاشم صبار محمد171951026190

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينفائز احمد عبد الفتاح عبد هللا171951002054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعبد هللا ابراهيم محسن ابراهيم171921024039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرنينوىثانوية مخيم الجدعة للنازحينبسام حسن علي عبد هللا171921206007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الحود فوقاني للبنيناستبرق ميزر علي سلمان171952041002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية بحزاني للبنينقيدار شمدين ظاهر مطو171951060033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناوس نزار محمد مالو171951020025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتامنه وائل احمد مكي161952253003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتضحى غسان حامد جرجيس171922290071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىنينوىثانوية العياضية للبناتشيماء احسان محمد سعيد علي171952260006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الفاو للبناتدانية محمد عبد المالك اسماعيل171952235012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتفرقان محمد احمود علي171922289060

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىنينوىاعدادية القيارة للبناتأسراء عبد العزيز مصلح محمد171922242001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةعمر عبد الرحمن حسين قادر331921070022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىنينوىثانوية اركبة غربي للبنينصبيحه كردي حميدي سلطان171952166004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعلي حسين نهر صالح171921351105

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتاسراء محمود احمد رجب171922295003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرنينوىاعدادية تلعفر للبنينايمن بهجت عثمان حسن171921118002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتدانيا مناف حازم خلف171952285014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىنينوىثانوية سنوني المختلطة للنازحينالزيما خديدا الياس مراد171922348007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينامين زياد عزيز قادر171951019014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينخالد وليد محمد ثرثار171921351204

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتدالل الياس قاسم مراد331922040018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينمحمد مروان علي سليمان171821026196

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينريان احمد عايد صالح171821026072

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عثمان بن عفان للبنينعلي حسن احمد عيسى181921074008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتاالء فالح احمد عبد هللا171822277005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينسيف محمود احمد طه171951021033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية دمشق للبنينعمر يوسف عبد الرحمن محمود171951160029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينخليل ابراهيم محمد احميد171851350068

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينضياء منيب محمد طاهر إبراهيم171951001038
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية بعشيقة للبنينعبد هللا منهل مؤيد محمود171921059015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناتديانا نافع احمد عبد هللا171922254018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينابراهيم محمد يعقوب بالل171951223002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية قره قوش للبنينيوسف باسم مارزينا بهنان171951069034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتزينه قيصر ملكي سفر331852040020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىنينوىاعدادية الخنساء للبناتعريب احمد محمد ظاهر171922273039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينمؤمن نشوان هادي حسين171921144082

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتسكنة هاشم نجم الدين حمو171922252014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتياسمين حسين علي خضير171922284028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمحمد حاتم طيب فتحي171921012071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية بحزاني للبنينريان حجي سليمان صادق171921060005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينسالم علي سالم خلف171921026063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناترفل عمر محمد صالح171922231039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيانثىدهوكاعدادية خانكي المختلطة للنازحينكلي عيدو خديدا خلف331922052011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينحسين عبد القادر شيت محمد171921025054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينابراهيم محمد لقمان ياسين171951028006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكربابلثانوية الصادق المختلطةمرتضى سالم كاظم محمد231921172016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىثانوية امام غربي للبنينعثمان احمد مشيوح احمد171821046018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينعبد الرزاق سعود احمد قاسم171951045009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعاصم ذاكر فيصل عاصم171921017039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتاسيا محمد طه احميد171952305002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتسندس مصطفى محمد جعفر171952251021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتأسيل فتحي جرجيس علي171942284001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينسرمد خليل عمر محمد171921350093

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينعمر احمد فتحي خضر171921103023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية تلعفر للبنينمحمد حسين محمد خاتم ابروش171921118018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيانثىنينوىاعدادية الفراتين للبناتعائشه ثامر سعيد جاسم171922267044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينسبهان فتحي حماوي عودة171921084032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرنينوىثانوية القادة االهلية للبنينمحمد سعيد صكر محمد سعيد اسمير171951199017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينعبد هللا فتحي جعفر الياس171951124041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتسهام طاهر محمود فارس171952289043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينزيد ناطق شهاب احمد171921028034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتامينه علي صالح مصطفى171922251012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيانثىنينوىاعدادية االصمعي للبناتافنان مؤيد محسن محمود171922289005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينعمر عامر محمد طه171921017068
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتسما نوار نور الدين عبد الهادي171922286039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينخالد وليد احمد يونس171921002009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكرنينوىثانوية الفردوس االهلية للبنينمحمد عبد الحافظ خليل إسماعيل171951229012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينمحمود سعد وعد هللا حميد171951019086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينعلي محمود محمدامين علي171951027086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينذياب سلطان جاسم محمد171921003021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتحنين محمد نوح نجم171922305026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينابراهيم نفيل حسين يونس171951017008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتهيام ياسين توفيق محمد171952285056

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية موصل الجديدة للبناتكفاح انتصار غانم ضايع171952280037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتأمل جمال صديق اسماعيل171952283004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتدلناز ثابت عمر نصر الدين331922040020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينمحمد عثمان راشد حسن171921011096

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرنينوىايمن- الخارجيون عامر جمال ابراهيم اسماعيل171921400062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنينعبد الرحمن محمد علي حسين171921103019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبنينعبد الستار يونس عبد الستار يونس171921223014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينمصطفى بنيامين مصطفى سعد171921021074

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتامل محمد زين العابدين علي171952357003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىنينوىثانوية اصفية االولى للبنينايناس مثنى سالم محمد171922035002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينمحمد عبد محمد خلف171921042033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىنينوىاعدادية بعشيقة للبناتهبة دخيل جيجو مراد171922244035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناترغد نشوان محمد محمود171922290044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىنينوىاعدادية تلعفر للبناتفرح فاضل عباس جاسم171922261022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينمصطفى عمار سالم سعيد171921021075

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىنينوىثانوية الشهيد احمد عادل للبنينهبة بشير حمد هويدي171922204010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىنينوىاعدادية صفية للبناتشكريه عماد يوسف مصطفى171922295021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىنينوىاعدادية سومر للبناتمنى يوسف حامد عبد القادر171922314066

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىدهوكاعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينبيبون خلف ابراهيم علو331922051002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىثانوية حمام العليل للبنينمحمد خالد أحمد جاسم171921032030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىثانوية حمام العليل للبنينصباح محمود محمد فرحان171921032011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعمر ميسر عثمان محمد171951012103

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينعايد محسن علي واوي231921044038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية الياسمين للبناتخولة حسن محمد علي خضر321922025003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحمد نشأت احمد حسين171921011013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية نسيبة االنصارية للبناتزمن عبد هللا علي حسين171852305017
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتمسره خالد عزيز حميد171952302039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنيننصار يونس طه محمد171951009066

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىنينوىثانوية المنار المسائية للبنيناليديا غانم عزو بطرس171952364002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكربابلالوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين علي االكبر حيدر زايد عبد الرسول231941036007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينمحمد بشار حسن يوسف171921017078

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينزيد علي مهيدي صالوي171921182006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينادريس علي محمود شعبان171951351018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينخالد جالل نجاح احمد171921144029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىثانوية المصطفى للبنيناحمد حيدر عجم خلف171921077002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتمريم صفوان سمير ياسين171922231067

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينمحمود سعد ابراهيم شيت171921021070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينشاكر محمود يونس حسن171921021029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية الراية للبنينعبد الباسط عبد الكريم يونس صالح171921025076

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينعبد هللا قحطان جاسم حمدون171921005035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينعبد هللا اياد طارق حامد171921020048

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينحسن ضياء عباس عبد171921020025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتلبنى عبد العزيز احمد محسن171922316039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىثانوية حمام العليل للبنينياسين رفاعي حامد محمود171921032037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنيناحمد منجد عبد الرزاق ايوب171921002004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تطوان المسائية للبناتنور حامد حسن عبد القادر171952357032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتإنصاف زياد عادل عبد171952288013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية التحرير للبناتتقى مؤمن محمد أحمد171952296011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكراالنبارثانوية دمشق للبنينقتيبه تركي ساكن صالح191921052017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىثانوية شمر عجيل للبنينعبد هللا سالم خلف مجبل171921113012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىثانوية باقرته للبنينقصي فهد عوض عبد هللا171921082009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية البعاج للبنينمهند احمد خلف رشيد171921045053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية  تلكيف للبنينمحمد ذنون محمد عبد هللا171921084078

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينشعيب اسامة غانم عبد هللا171951009031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينعلي جمعة سلطان جاسم171921018080

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرشيدية للبنينيوسف محمد يونس خضر171921080118

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعلي ابراهيم عبد المنعم فتحي171921011071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينمصطفى بدران محمد محمود171921027110

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىنينوىثانوية حمام العليل للبناتاالء عبد عيدان كردي171922238001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية الوركاء للبنينخالد حسن جاسم خليفة171921064022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعبد الملك ادريس محمد سعيد حسن171921012050
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتميامي صالح محمود ابراهيم171922285069

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينمصطفى ثائر ابراهيم مصطفى171921020101

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنيننكتل علي جمال قنبر171921024084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكردهوكثانوية زاخو المختلطة للنازحينحسن بهجت محمد نور سليمان331921062002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينمصطفى احمد عبد الرحمن احمد171951012145

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشعب المسائية للبنينخالد عبد هللا محمد الياس171921350067

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىنينوىاعدادية مؤتة  للبناتاستبراق سفوك طه محمد171922301004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينسالم فتحي سالم سعدون171921017035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتزينة محمد وعد خليل171922316028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينوهب محمود رحيل حسين191921067025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية زمار للبنيناحمد عبد هللا محمد احمود171921103005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتورقاء رضوان غانم محمد171922285084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينمظهر حاتم محمد صالح171921001078

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرنينوىثانوية وانة للبنينيونس عبد هللا طالب عبد هللا171921093034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينعلي سيف الدين عبد الجبار عبد القادر171921011073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتمالك سعد حمودي عبودي171922290086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىنينوىاعدادية  الرشيدية للبناتلمياء جمعة طاهر محمد171922251065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتالهام حسن علي سليمان171922285005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرنينوىثانوية البعاج المسائية للبنينمحمد خالد محمد ابراهيم171921360042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتفاطمة محمد يونس خضير171922286050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةيوسف جالل احمد سعدي331921070048

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرنينوىاعدادية الميثاق المسائية للبنينعز الدين موسى خضر مصطفى171921351099

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىدهوكاعدادية ام الربيعين للبناتهيلين خالد عبد الصمد محمد331922040070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتاسراء كريم محسن كاظم111922108004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينحمزة عامر حسين علي171951028051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينعثمان بشار حازم شيت171921010036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكرنينوىاالعدادية الشرقية للبنينمصطفى جمال اسماعيل عبد هللا171941008358

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينعدنان طه سليمان خلف171921182017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىنينوىاعدادية الكفاح للبناتامنه جاسم محمد عبد هللا171922283008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينعمر بدران عبد الهادي محمود171921024056

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينمحمد اعبيد احمد سلطان171921042034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمد وجيه عمر عبد الخالق يحيى171921028081

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية خالد بن الوليد للبنينسرور خالد شكر محمود171921001022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىنينوىاعدادية  قرطبة للبناتآية معن سعدي غزال171922231004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينعلي حسين ابراهيم حسن171941010019
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىدهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةاشواق ذنون يونس مطرود331922070002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننهاد عبد هزاع حسين171921049013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتدالل مجاهد يوسف يحيى171922294014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرنينوىاعدادية اليرموك للبنينمحمد علي ابراهيم احمد171921003047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتمريم سمير بهنان منصور171952247023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناتنور بشار عبد الواحد محمد171922286056

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينعيسى سعد طاهر محمد111921015081

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتاسماء لقمان احمد يونس171922274005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصادق االمين للبنينثائر يعقوب يوسف محمد171921178006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتانيتا شربيل نوح ميخا171942247005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىنينوىثانوية ذي قار المسائية للبنينفاطمة عبد الغفور احمد زين العابدين171942353023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىنينوىثانوية االخوة للبنينزينب فرحان شاهر علي171922224010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينطه عبد اللطيف احمد محمد171921027047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينحاتم طي حاتم جاسم171941017065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينمصطفى  احمد طه احمد171921144108

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينيوسف محمد عبد هللا جاسم171921026187

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتمارتينه عماد يلدا متي171952247019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتهديل قصيد محمد اسماعيل171922237081

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ابن االثير للبناتسرى نايف محمد احمد171952274023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية اليمن للبناتنور خالد ذنون قاسم171952237051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0احيائيانثىنينوىاعدادية سارة للبناترغد شعيا بهنام فتوحي171942248013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتبسنه ابراهيم علي عبد181942373014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0احيائيانثىنينوىاعدادية مريم العذراء للبناتهيلين عدنان افريم ابراهيم171942247065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية489.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةجوان احمد عباس عواد181942283004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0احيائيانثىكركوكثانوية طارق بن زياد للنازحاتحسناء احسان علي حسن201942169003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةسيبه ر خليل كريم على201942351032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيذكركركوكتركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة احمد توركوت محسن انور201941392001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتسمره هايس حمدي عزيز201942106044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيذكركركوكاعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينمحمد ظافر كمال جمعه201941005050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعمر ابراهيم حميد خليفة201941259211

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةريباز منصور احمد حسن201941311023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينزانا محسن احمد صالح201941302079

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينجاسم وليد جاسم محمد201941016013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيانثىكركوكثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةبنار طالب نصر الدين محي الدين201942158004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعمر عبدالعزيز احمد ابراهيم201941259218
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةئامانج نجاة فاتح شوكت201941377003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةابراهيم خليل حميد غفور201941307001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةباخان عمر رضا حسن201942355009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتضحى قاسم عباس حميد201942140041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىكركوكثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاالء احمد محمد عبد الرحمن201942158001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينابراهيم خليل خلف جمعه201941255001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىكركوكثانوية علياوة المختلطةاسراء علي احمد حماد201942239002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيانثىكركوكتركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات ايالف يشار نصر الدين محمد201942175005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيذكرصالح الديندراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين قاسم محمد خليل ابراهيم181941380043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينمحمد اسامه خطاب عمر201941026033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىصالح الدينثانوية خديجة الكبرى للبناتنور زين العابدين غيدان موسى181942231049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عائشة للبناتبروين قاسم احمد جادر181942182023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيانثىكركوكثانوية اليمامة للنازحاتاقبال ابراهيم حمد حسن201942172004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىكركوكثانوية البيان للبناتأيالف فالح محمد عبد هللا201942179004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةشهزاد قابيل خورشيد عبد القادر201941377042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية خديجة الكبرى للبناتزينه قاسم نعمت هللا عبد هللا201952144008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيانثىصالح الدينثانوية خديجة الكبرى للبناتزينب بيرام عبدهللا داود181942231033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيذكركركوكتركماني-اعدادية بارش للبنينعبد السالم حمدي ابراهيم سمين201941390047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتعائشه حازم أميد محسن201952117020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةساره عمر حويز احمد201942355021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةهاوزين ئازاد عثمان مجيد201922346055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيذكركركوكثانوية الوثبة للبنينمحمد ياوز طاهر احمد201951013047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينمحمد فاتح شاكر عمر201921078109

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىكركوكثانوية الصفوة للبناتديالن محي الدين نامق اسماعيل201922125015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةشيرين فؤاد احمد صالح201922370003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيذكرصالح الدينثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينحسين علي عبدالحسين هذال181941135010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكركركوكتركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين محمد نجاة مولود حسن201951391024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكركركوكاعدادية تازة للبنينميثم حسين ابراهيم رضا201921018031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةيسرى عجيب محمد غريب صالح201922346058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكركركوكالدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة عدنان جاسم عثمان طه201921368003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينمراد جودة شكور رشيد201921009100

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمود احمد شكر بكر201951303092

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات مريم اميد محمود محمد201942395077

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتوفاء يوسف عبد حميد201922106068

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد عمران خورشيد حسين201921259280
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلي ياسين علي عبد201921259207

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةشيفان احمد رؤوف شريف201921377052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىكركوكثانوية االنتصار المختلطةحنان علي محمد محمود201922234002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةحيدر حسن اسماعيل كريم201921259093

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىكركوكثانوية الصفوة للبناتغدير اشرف فاضل كاظم201922125036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةسالم حسن عبد هللا ناصر201921311049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىكركوكثانوية اليمامة للبناتفاطمه مؤيد قادر عبد هللا201922108020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىنينوىعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناترشد منهل اسماعيل حسين171922292012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكثانوية الرشيد للبنينرعد خليل محمد طاهر201821216025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنيننيسان عبد محمد جوير201921009113

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكوجه ر فتاح محمد رضا201921311083

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات ديانا فخر الدين نجم الدين رحيم201942333023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةفرمان سردار صابر احمد201921311079

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينفرمان ساالر عبد هللا شريف201941302103

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينياسر عمار عبد الباقي خليل201921007104

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتتمارا ابراهيم رشيد جبار201922113015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمحمد هيرش فاتح حامد201921306074

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن الخطاب للبنينمحمد عبد هللا محمد احمد171921005055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات رويده محمد احمد رضا201942395042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية نور رؤوف نبي محمد201922341041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحمد ابراهيم عبد هللا محمد201921311007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمهند صالح محمد عبد هللا201921306080

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات سارا احمد ابراهيم مجيد201922333032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينياسر عبد الحكيم صالح وهاب181921036039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىكركوكالدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتزينب جاسم حسين قادر201852338012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينسامر محمد خضر غرب201921253025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات نورا عزيز بكر عمر201942395094

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات النه حسن علي عبدي181922383048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةعيسى عدنان عمر احمد201921306045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة هه نار جبار محمد شريف201922364019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات امينه ناظم قادر حسن201942331023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحمد شيروان علي قدوري201941259022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات دياري آراز عبد الرحمن محي الدين201922333028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةعلي فيصل ابراهيم سعيد201921313045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيانثىكركوكثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةشنو كامل ولي علي201942347013
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةاحمد ياسين خلف عبد هللا201921201002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية أحمد محمد سعدون رسن201921077010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الوطن للبنينمحمود فتاح محمود حسين181951029021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية منال دارا عبد هللا احمد201922341040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينحارث كاظم جمعة عبد هللا201921015011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكوسرت فائق محمد رضا201921377079

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوكاعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينايسر علي خليل ابراهيم201921067006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينمحمد خالد محمود مشعان201921015040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوكثانوية المعتصم المختلطةاحمد نجم محمد صالح201921207009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوككردية-ثانوية ريباز المختلطة يوسف مسعود حمه عزير محمد سعيد201921366006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىكركوكثانوية غرناطة للبناترغد عبد هللا أحمد محمد201922100005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتزهراء نجدت نقي اكبر201922148022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوكثانوية الزيتون االخضر للبنينغسان سامي نواف محمد201821060018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةمحمد شهاب احمد شكور201921307018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية كلور المختلطة بروين امين عودل احمد201922360003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتزينه نوري عبد هللا حسين201922102028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينقصي عبد الرحمن محمود فاضل201921009076

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتحنين علي مرشد طعمه201942138032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةفاطمه يونس فقي محمد امين201952282065

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية مروه ارشد شاكر قادر201922341039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ئافان عبد هللا عباس عزيز201922341001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتزينب خنكار ولي قهرمان201952102018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةدانيا ازاد عز الدين محمود201922344015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةمريم نور الدين عبد هللا حسن201922382060

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكركركوككردية- اعدادية شوان المختلطة محمد سيروان عز الدين سعدون201941362009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىصالح الدينثانوية حليمة السعدية للبناتديانه جمهور محمود احمد181922179001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتهدى نجدت قاسم حيدر201942106078

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينابراهيم لطيف عمر جمعه201921203001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىكركوكثانوية حفصة للبناتزينب كنعان فخر الدين صديق201922176004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينيعرب صاحب عبد هللا علي201921022106

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكركركوكثانوية شرق دجلة للبنينسامي حقي إسماعيل ضامن201921037013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةمطر يونس مجيد حسين201921201041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةزينه كمال عمر فرج201922282058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكركركوكثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةاحمد حكيم احمد محمد201921310003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الخصم للبنينحمد محمد خلف مربط181921016009
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىكركوكثانوية غرناطة للبناترؤيا بهجت رحمه هللا سعدون201922100004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةعلي نعمة حسين حبيب201921235025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةعبد الوهاب عبد هللا احمد ابراهيم201921201020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكاعدادية تازة للبنينجعفر صادق خزعل عبد الكريم201921018004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينعلي جهاد كريم حسن201921078068

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتواليه قاسم علي شريف201942148032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات نياز رمضان حسن احمد181922383062

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية الخيام للبناتدنيا برسيار عبد هللا احمد321922023003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةبشرى علي ولي علي201922282026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةهاوكار كاوه حويز قادر201921377112

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينمحمد صالح جاسم محمد201921025031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةمحمد ازاد عبد العزيز سعدون201821313066

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينمهيمن عبد الكريم سوادي هاشم201921022098

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىكركوكثانوية اليعربية للبناترواء خلف ابراهيم محو201922177012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةئاسو اكرم احمد رشيد201921377001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتنبراس ابراهيم مصطفى عالوي201922109028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكاعدادية توركمن ئيوي للبنينصالح حسن حمد عالوي201921051010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينمهيب محمد عبد الوهاب كريم201921009110

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتزينب عباس حسن حنش201922130024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتمنى خالد خورشيد محمد201922157036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينعمر يوسف نجم عبد هللا201921203037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكثانوية اشبيلية المختلطةعبد السالم محمد حمد محمد201921204017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىكركوكعربية- ثانوية اختر المسائية للبنات شادان محمد مجيد علي201922281020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرصالح الدينثانوية البروج المختلطةعماد محمد صطام حسن181921321010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينعثمان خالد احمد هواس211921270068

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرديالىاعدادية الفراهيدي للبنينعلي سعد فندي علي211921027022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةمحمد سيف الدين اسماعيل سليمان201921370007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةشاهين جواد حسين عزيز201921316014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات فاطمه فاضل محمد حسين201952395040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةديرين جمال جمعة صابر201922382029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتنور وليد محمد اسماعيل201952114046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيانثىكركوكثانوية البيان للبناتنور صبحي خلف اخبيب201942179020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةساره عبد هللا نصر الدين شكر201942282121

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةدنيا جمعه رحيم محمد201952346006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةخنده فاتح احمد رفيق201922349007

739 من 456صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينمحمد سعدون غيدان رضا211951282027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينعثمان علي حسين غرب201921020037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةئه وين اكرم احمد محمد201922332004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةسيفر نوزاد ولي احمد201921377048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةمحمد علي داود جاعد201921235042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينمحمد حسين علي حسن201921009086

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكركركوكتركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين حسن فالح صالح الدين عبد هللا201921391004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىكركوكثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةسيماه عدنان فائق احمد201922347011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين مؤمن نجم الدين مجيد قادر201941303127

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناتسميه ادريس رؤوف علي201942139075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيانثىكركوكالخارجياتمالك محمد جليل صالح201942401017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينمحمد فالح اسماعيل صفر201921009095

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينعماد رشيد مجيد احمد201821017035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينمسلم نجدت غفور رحيم201821078115

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكركركوككردية- ثانوية كلور المختلطة محمد كنعان رحمان جوامير201921360008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية النصر النموذجية للبناتعلياء محمد عبود ظاهر321922030029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات َكلينه سيروان عمر علي201822333038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكركركوكثانوية شرق دجلة للبنينمنذر دهر داود طعمه201921037035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةناظم خلدون حازم محمد201921259315

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةباسم جمعة اسود تاج201921259069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتساكار عبد الستار حسن علي201922140028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينانس مصطفى إبراهيم محمد201921255010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتايالف ابراهيم جليل حسين201922117010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةسعد صالح حميد حمادي201941259119

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةفاطمه مختار احمد محمد صالح201952340053

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيانثىكركوكثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةماردين جميل عبد هللا عثمان201922348017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات فاطمه صالح عبدهللا شريف201922330020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةفهمي برهان قادر مجيد201921377075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الواسطي للبنينحسن احمد حسين حمادي181921053006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيانثىكركوكاعدادية شنه للبنات دراسة كرديةسارا عبد الكريم اسماعيل علي201922352015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحمد محمد اسماعيل رسول201941302035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةيوسف محمد حميد علي201921311139

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحمد علي فيضي خلف201921259031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىاربيلثانوية بحركة للبناتسارة فؤاد خميس محمد311922043007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكركركوكثانوية عباد الرحمن المختلطةمنصور مثنى عبد هللا صالح201921240006
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتدنيا هشام جبار صالح201922138026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين خالد ابو بكر عبد العزيز معروف201941301011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىكركوكثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاسماء عثمان خضر رشيد201922348002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةجرو فريدون جليل خليل201922332014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرديالىثانوية الزهراوي المختلطةضياء حسن خليل محمد211821250006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين احمد كمال محي الدين حسين201921301004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىكركوكاعدادية السالمة للبناتاسيه قاسم عبد هللا شريف201922155002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتزينب قاسم عسكر حسين201922148027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىكركوكثانوية النصر للنازحاتاالء نجم رمضان احمد201942168002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناتمنار صباح نوري محي الدين201942141063

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيانثىكركوكثانوية باخان للبنات دراسة كرديةفاطمه انور حسين حسن201922354035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنينعبدالوهاب عبدهللا جاسم محمد181951067018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينبهاء احمد حسين عبد هللا201921062012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىكركوكاعدادية البيداء للبناترواء قحطان رشيد برجد201942139052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةأحمد عبود محمد خلف201921206003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتحنين نجم عبد هللا علي201922114011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةامجد عصام عطوان حنش201921259056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةنورا جالل شكر ابراهيم201942344151

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيذكركركوكاعدادية الجهاد للبنينوسام صياد عنتر عبد هللا201941003116

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتشاجوان برهان عبد الكريم فرج201922138040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين هاوكار عمر حبيب رمضان201921304017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىكركوكثانوية القورية للبناتاالء عطيه يونس علي201922110007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكوفه ند صباح محمود محمد201921377080

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتنور ثاير حميد موسى201922109031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتحال اسعد حسين رضا201922106019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينعبد الفتاح احمد علي خلف201921035014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينأحمد نجاح محمد ختالن311921072001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىكركوكاعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتايالف سعاد عبد العزيز صالح201922121009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةشنوخان محمد غفور نادر201852349023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات نازلي سمير ابراهيم محمد201922395044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكركركوكثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةخير هللا محمد عبد هللا ابراهيم201921283015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0احيائيانثىكركوكثانوية اليقظة للبناتئاال اسو نريمان فتاح201942134001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكركركوكثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةفرمان عادل شكور حسن201921310024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىكركوككردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة خوشى حمه رشيد محمد طه شريف201922363004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينمصطفى سعدي حنين ياسين201921017042
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةريباز باقي محمدامين مكائيل201921314013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكركركوكثانوية االنتصار المختلطةسمير سالم صابر سويد201821234014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناتزينب يشار مجيد خورشيد201922141023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكركركوكثانوية الصالحية المختلطةاحمد محمد علي حمد201921228003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكاشان عثمان عمر محمد امين201922382051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينحسن نجم صديق توفيق201921011007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيانثىكركوكثانوية اليقظة للبناتفاطمه فيصل حسام الدين عيسى201952134029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية استيره للبنات شنو صالح الدين احمد فرج201922335043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابن كثير للبنينحسن حبيب حسن علي181921010002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينيوسف صباح عبد هللا يونس201921203064

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتايالف قحطان عدنان رشيد201922157003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمهيمن علي حسن احمد201921259313

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيانثىكركوكالدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتشاجوان نجاة مدحت صالح201952338004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرنينوىثانوية المكوك للبنيناحمد محمد احمد محمد171921051001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيانثىصالح الدينثانوية خديجة الكبرى للبناتبتول سلمان يونس محمد181942231017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات نيان ياسين عبدل كريم201922333054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةئاسوده سرهد عجيب وهاب201922340001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةشيدا ازاد رضا عبد الرحمن201922382044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىكركوكثانوية التقدم للنازحاتمنار احمد شعبان مصلح201922170007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتنبأ عالوي فوزي وسمي201922130048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةداستان علي رشيد عزيز201921311036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةهه فال عاصي محمد رشيد201921377115

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىكركوكالخارجياتسماهر صبحي نزال فرحان201922401023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينيوسف رشيد جاسم خورشيد201821007118

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينعبد هللا كردي صالح عبد هللا201921035016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةشاجوان محسن عباس سعيد201922332030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةره نج سيروان احمد رشيد201921306028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاماني احمد اكبر علي201952282005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةياران حسين حسن وتكن201921372007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةفاطمة محمد جحف جارح201942282164

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةالزو نوزاد عمر طاهر201921375007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينايمن عباس عبد هللا صالح201921078023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيانثىكركوكثانوية رنجي المختلطةخاتون سليمان علي عبد هللا201922237002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرصالح الدينثانوية حمرين للبنينزاهر خليل محمود فتاح181921028006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيانثىكركوكثانوية ام البنين للبناترويدة فالح فاتح وهاب201952154007
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات سوسن مهدي وهبي عباس201922380017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينوليد عثمان ابراهيم مهدي201921055067

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينعمر قاسم كسار محمد191921067017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين به رزان عزيز سيد قادر سيد محمد201921301009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنيناحمد فيصل حبيب مصلح201921009013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنيناحمد علي مرحب علي201921007008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناتهاجر محمد حسين محسن201922145040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتزينب عدنان عادل رفعت201922140021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتانعام قحطان عبد هللا عبد 201922106013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتشيماء حاجم حمود محمد201922117031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةحسن نجدت محمد علي201941259086

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات شنو لقمان نجم الدين توفيق201942331129

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةداروان رشيد عارف جالل201951312037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمحمد كاظم عبد هللا شريف201921306066

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية هوزان للبنات ايفان رزكار نجم محمد سعيد201922333006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينخليل عبد هللا خليل احمد201921035008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىكركوكثانوية همسة للبناتوفاء زهير عبد هللا عبد201922157042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكرديالىثانوية المالذ المسائية للبنيناحمد عبد القادر نجم عبد هللا211921283001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحمد سمير محمد حسين201941307006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينمحمد طارق احمد وهيب201921016070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىاربيلثانوية النصر النموذجية للبناتتبارك طارق سعيد ابراهيم311942047044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينامين عماد عبد هللا شكور201941015015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىكركوكثانوية النصر للبناتمروة أحمد عبد الرزاق رحيم201922137031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىكركوكثانوية القورية للبناتدعاء حسين حميد عباس201922110018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيذكركركوكاعدادية تازة للبنينعلي حسين مردان علي201921018019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةمريم عثمان نجم سعيد201922344031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينظاهر نوري مجيد شرح201951011022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ادبيانثىكركوكثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةشيماء فتح هللا حمزه معروف201922355015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةداليا حقي اسماعيل جعفر201952282024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ادبيانثىديالىاعدادية ليلى قاسم للبناتبسمه عالء خليل ابراهيم211922179017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ادبيانثىكركوكاعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتنهايت صفاء الدين نجم الدين عز الدين201922121026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتايمان دارا محمد محمود201952138014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكركركوكثانوية العرفان للبنينمحمد اوسام اسعد نصرت201951057030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيذكرصالح الديناعدادية عمر المختار للبنينوعد محمد سؤاد جهاد181941040049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات سايه محمد روستم محمد201942334145
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيانثىكركوكثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةشكران ابراهيم مخلف حسن201952283004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيانثىكركوكاعدادية السالمة للبناتسمر نجاح زينل مولود201942155007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ادبيانثىديالىثانوية الزهراوي المختلطةاسمهان روكان خلف عبد هللا211922250001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعاصم حسيب خلف علي201951259137

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةسارا عمر على عثمان201922346028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات نور فايق توفيق فرج201942331169

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- ثانوية بارش للبنات زبيده محمد عبد الكريم مردان201952395026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الصدر للبنينمحمود رفعت خضر عبد هللا201951006048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمحمد ازاد قادر علي201921306050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىديالىثانوية البيداء للبناتليلى سلطان محمود صمد211942142040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىكركوكثانوية حطين للبناتعذراء محسن حق ويردي علي201952133025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ادبيانثىكركوككردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات روشنا اركان تقي علي201922330009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاالء خضر حسن علي201952345005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ادبيانثىكركوكاعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةامنه مجيد محمد توفيق201922349004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيذكركركوكاعدادية الزاب للبنينعبد الرحمن خضر علي سلطان201941026018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية كلور المختلطة باخان كريم احمد محمد201922360002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة سازَكار سواره عبد الرحمن رشيد201922364012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ادبيانثىكركوكالدراسة الكردية- الخارجياتسندس كاوه محمد حسين201922403010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةسارا احمد مدحت امين201942344086

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية استيره للبنات مهربان عسكر مجيد احمد201922335061

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيذكرصالح الديناعدادية االسكندرونة للبنينمحمد فهمي محمد خضر181941012033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةبرزين عبد الكريم علي محمود201942346014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةمزدين عبيد صالح محمد201922370005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ادبيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةناديه عبد الوهاب عبد هللا حسين201922342038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ادبيانثىكركوككردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة جوفين اسعد احمد محمد201922363003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ادبيانثىكركوكالدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة دنيا عدنان عبد الرحمن خضر201922368004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عائشة للبناتسحر حسن مراد عباس181942182053

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكركركوكثانوية اتا بكلر للبنينارجان صباح محمد خورشيد201951008001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىكركوكثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةفردوس وليد حميد احمد201942344128

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةهيروخان نور الدين كريم نريمان201952382029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين محمد اوات كاكه خان كوخا مصطفى201951304081

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيانثىكركوكاعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةزينب رزكار عبد الرحمن رشيد201942345046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعمر محمد مهيدي صالح201951259213

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةاحمد مجيد حميد خلف191951287005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائيانثىكركوكثانوية اليقظة للبناتمريم فرحان احمد محمد201942134081
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتمرادي علي صالح احمد201942106059

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0احيائيانثىصالح الدينثانوية عائشة للبناتوداد فاروق محمد شكور كريم181942182099

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435.0تطبيقيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينمصطفى يعقوب علي حبيب201951022047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0احيائيانثىصالح الدينثانوية االندلس للبناتمعصومه موسى محمد علي حسين181942244025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0احيائيذكركركوكثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكيالن عبد القادر عباس محمد201941059036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةايمان فاخر عبد هللا طاهر201952340016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاسراء حسين علي محمد201942282010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443.0تطبيقيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحمد ازاد محمد صالح حسين201951311003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية447.0تطبيقيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةأيمان احمد عثمان عارف201952332005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية451.0احيائيذكركركوكدراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعبد الرحمن محمد سعيد حسين محمد201941045009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460.0احيائيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةبه هره برهان عبد هللا عزيز201942340021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية464.0احيائيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةنبأ قيس حمودي ابراهيم201942282205

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةمحمد كامل خورشيد حميد201921306067

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينحاتم طارق مطلك محمد201921062014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينمصطفى عبد الرزاق عبد هللا محمد امين201921015049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىكركوكثانوية النصر للبناتآية جودت فاتح مجيد201922137001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىكركوككردية- اعدادية شوان المختلطة فانيا ازاد محمد قادر201822362006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتزهراء باسم كريم سعيد201922113019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىكركوكثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةمروة احمد قاسم حسين201922347014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات11اعدادية دنيا علي حسيب نجم201922136001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتفاطمه محمد عبد الرحمن عزيز201922114030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكركركوكثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةعبد هللا نعمان توفيق مولود201921310021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرديالىثانوية القدر للبنينمصطفى احمد عبد هللا احمد211921089059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتفاطمه قحطان اشرف ناجي201922148038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينمحمد احمد اسود جاسم201921023046

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينعلي محمد نجم الدين احمد201921007055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيانثىكركوكثانوية الصالحية المختلطةزينب عبد هللا عالوي صالح201922228009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةهاني محمود عليوي علي201921201045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحمد قادر عزيز محمد201921314005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينبسام علي محمد حمود201921251019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيانثىكركوكثانوية اليمامة للبناتفاطمه احمد سالمة خلف201922108019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتزهراء لطيف كاظم حسين111922077024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينحاتم طي ياس عباس101921013012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينمحمد بنيان حوميد زرزور201921009084

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكركركوكثانوية الصالحية المختلطةثامر عبد هللا مطرود كريم201821228014
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكرصالح الدينثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينخالد اسماعيل حسن خضر181921054008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينريسان صالح محل بكر201921251039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية االمجاد للبنينخالد وليد حافظ حمد171951026067

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنيناسماعيل خليل اسماعيل بكر201921007019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىكركوكثانوية دجلة للبناتوئام محمود صالح منديل201922109035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات نور فاضل عباس حسن201922107012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرنينوىثانوية جرناف غربي للبنينعبد الكريم اخليف عباش محمد171921048011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىكركوكثانوية غرناطة للبناترنين ابو ذر نجيب سليم201922100006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتأوزالم جمال عبد الملك محمد نوري201922106003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوكثانوية تركالن للبنينعلي معتصم محمد علي201921224007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةسالم رمزي سالم مطر201921201010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينمرتضى ماهر عز الدين جميل201921078123

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض خلف احمد ابراهيم علي201821033023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىكركوكثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةبيام محمد عبدهللا كريم201922346011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةمحمد رمضان هدايت فهد201921313053

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةطارق فائق محمد رشيد201921311062

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيذكرنينوىثانوية المنار المسائية للبنينجوزيف جنان مارزينا داؤد171951364012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعبد هللا عباس صالح عبد هللا201921259170

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىكركوكاعدادية الحويجة للبناتاسراء حميد محمد حسين201922147001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىكركوككردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة به هره دانا سعود عبدهللا201922363002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةجرو حسن محمد شيخه201922332013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينحسن هادي مخلف صقر201921007031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكركركوكثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةحسين حميد مجيد مرعي201921283010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةاحمد عدنان مجيد حميد201921313012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتمريم فيصل غازي كريم201922113042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةبروسكه فؤاد رحمن صالح201922332008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةغانم عبد الجليل خليل اسود201921259221

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتحوراء علي جهاد مرتضى201922148011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكركركوكثانوية عدن للبنينعبد هللا قاسم علوان ابراهيم201951084014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةراميار عماد هدايت محمد201921377035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات مريم عبد هللا حسن احمد201922380029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكتركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين اسماعيل سيف الدين احمد صديق201921391002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينخلف ابراهيم حمود عبد هللا201921035006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىكركوكثانوية الخنساء للبناتايه زين العابدين سمين علي201922141012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىكركوكعربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ازين حسيب محمد سعدون201822281001
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينسعد عبد هللا علي حميد201921023020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينمحمود نذير عبد هللا علي201921011045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احمد جمعة ميكائيل محمد201951303007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةشاهو هواس ولد عباس201921372005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةايالف علي مجيد صالح201922382009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحمد ابراهيم حسين محمد غريب201921311006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةهوكن عبدالرحمن جبار صديق201921313081

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيذكركركوكثانوية اتا بكلر للبنينعلي محمد عبد هللا احمد201951008015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكركركوك حزيران للبنين1اعدادية مصطفى سامي عداي محمد201921077094

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينجاسم محمد اسود محيميد201921251022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىنينوىثانوية الفضيلة للبناتزينب محمد شريف حسين ساعد171952284009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الشرقاط المسائيةسعد عبد هللا عطا هللا ماجد181921339035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتتماره خالد خلف عزيز181952203001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكركركوكثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةاحمد محمود طاهر رضا201921310005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتفاطمه خالد ابراهيم رحمان201922140033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةنشوان محمد حسين علي201921206038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينمثنى نواف ابراهيم عذاب201921055045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكيالن هيوا محمد كريم201951312077

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكركركوكالدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة غزوان علي محمد عمر201921368004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات شيالنه مجيد كريم احمد181922383042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكركركوكاعدادية الحكمة الثانية للبنينسيف سعد غانم عطوان201921085046

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتنورهان واحد عباس حسين201922140046

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةدانيار جمال جبار شريف201921377029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىثانوية جرناف غربي للبنيناحمد حسن شعبان حميد171921048001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد حسين علي جبار201921311095

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينعمر محمد عواد حساني171921010045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةشاالو مجيد محمد علي201921311056

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتمريم عماد محمد صابر احمد201922140037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكركركوكاعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعدنان شالل محسن حسن201821067025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةيونس تحسين علي صالح201921311140

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةاحمد ساالر اسعد امين201921306005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتاالء غسان حبيب كريم201922117006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الصفوة للبناتاسراء احمد سليمان مردان201952125001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةاحمد سركوت حمه غريب كريم201921313009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةبه شدار رحيم محمد احمد201921311026
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىكركوكثانوية القلعة للبناترجوى صباح حساني علي201922104010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتحنان سمر عبد هللا عبد الوهاب201852140015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنيناسماعيل حقي اسماعيل خليل201921007018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكركركوكاعدادية الواسطي للبنينمحمد جتين فاضل محمد201921079048

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين كاردو محمد يونس جوهر181921381011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية هه ورى نوزاد حسيب صديق201922341045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتشيماء احمد علي ابراهيم201922149031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكركركوككردية- ثانوية سركاني المختلطة آريا محمد انور كاكه ره ش201921364001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىكركوكثانوية القورية للبناتمريم صالح حميد فتح هللا201922110059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةعبد هللا ازاد حويز عمر201921311067

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحمد رمضان عزيز كريم201921307001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيانثىكركوكثانوية الشروق للبناتنور هادي زين العابدين مهدي201952149037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىكركوكثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةتريفه احمد امين قادر محمد201922342009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينعمر احمد خاير حمد201821078081

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةمحمد مسعود هادي شريف201921377104

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتزينه شاكر محمود صالح201922138034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةعلي محمد عبد هللا حمد201921377071

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةريباز لقمان مجيد عبد هللا201921311044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىكركوكاعدادية الواسطي للبناتأنجي هاشم عبد العزيز رضا201922102003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيانثىكركوكثانوية عشتار للبناتبابلينا اسحق لويس يوخنا201952142003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينمشرق فيصل احمد كاظم201921251094

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةايوب احمد صالح صادق201921370002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةسيف سعد محمد عبد هللا201921259132

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحمد محمد رمضان كريم201921377010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتوانا علي محمد خضر201921377024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيانثىكركوكتركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات نوره غانم حبيب عبد هللا201952175026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض امير علي صكر ثابت201921033004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةعبد العزيز خميس عبد هللا نجم201921201016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناتمريم سالم بهاء الدين حيدر201922145032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتنبأ عصام طالل سعيد181952183037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينرائد حمد خلف صالح201951019026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكاعدادية المصطفى المختلطةسمير سعد عبد محمد201921036005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكاعدادية المصطفى المختلطةمحمد جمال طه عبود201921036017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيانثىكركوكاعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةسه ناريا علي لطيف محمد201922282118

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينعلي عبد حميد علي201921022061

739 من 465صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةزياد علي خلف محمد201921206010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىكركوككردية- اعدادية جوارجرا للبنات مريم محمد فارس نورى201922331040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىكركوكثانوية النصر للبناتساره اياد حاتم كاظم201922137018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكرديالىثانوية الزهراوي المختلطةمحمد محمود زيدان خلف211921250016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الريف المسائيةواثق ضياء محسن احمد181921337077

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكركركوكثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةمحمد ابوبكر صابر عبدالحكيم201921314020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية سارا سعد كريم مولود201922341024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية استيره للبنات ايه علي حسيب عمر201922335017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكركركوكاعدادية الواسطي للبنينعبد المهيمن شوقي يونس محمد201921079034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةئافيستا عمر محمد نادر201922332002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىكركوكاعدادية خديجة الكبرى للبناتوفاء طلعت سلطان حسن201922144042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىكركوكثانوية كونل للبناتنسرين منصور عز الدين محمد201922113043

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرديالىثانوية القدر للبنينعمر ابراهيم عبد اسماعيل211921089039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد سامان سعيد صالح201921311099

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةعبد الصمد برهان كرم حسن201921311064

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةاحمد محمد حسين كريم201821306012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينعواد عبد هللا علي حميد201921023037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينهاوري محمد احمد حمه  مراد201821078131

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمحمد فرج حسين غرب201921253065

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الطارمية المسائية للبنينحسين علي محمد جواد121921205009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكاعدادية ابن خلدون للبنينعبد العزيز خضير قدوري عبد هللا201921009050

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتهاجر انور نوري عبد الرحمن201952138058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينمحمد أنور عبد القادر احمد201921011035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية الشهباء للبناتنور كمال عبد الملك محمد نوري201952106025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةعلي محمد عمر عبد هللا201921377072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىكركوكثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكويستان كاروخ شريف محمد201922382055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةزرنك دلير شرف الدين حسن201921313034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناتزهور محسن غزاي محمد201922145015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض رجب عويد فليح خلف201921033014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةحسن تحسين عثمان حسن201921377026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتزهراء علي حزام علي291952055015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةعمر خلف خضر علي201921235027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينعاصم دلي عباس طه201921055023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتايالف ماهر عبدالرحيم شاكر291952055005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض رائد خلف جمعه فليح201941033008
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىكركوكثانوية اصبيح تحتاني المختلطةميمار عواد خليف عبد201922220003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكاعدادية تل علي للبنينماجد احمد حسن عباس201921035028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرصالح الدينثانوية البراء بن مالك المختلطةياسين عبد علي صالح181921295009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينمحمد محمود محمد حمد201921055054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيانثىكركوكثانوية الهناء للبناتهديه خلف حسن علي201942161033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعبد الرحمن خضير صالح محمد201921259162

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيذكرصالح الدينثانوية البراء بن مالك المختلطةياسين احمد نايف دخيل181921295008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيانثىكركوكاعدادية الحويجة للبناتسبأ مطيع عبد هللا صالح201922147009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمروان طه محمد مصطفى201921253068

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينصالح عواد أحمد عبد هللا201921253033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكركركوكثانوية المهيري للبنينيونس خلف محمد خلف201941034011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىكركوكثانوية اشبيلية المختلطةتابان ناظم محمد عيسى201922204001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكركركوكثانوية شرق دجلة للبنينعزيز نايف خليل احمد201921037025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيذكركركوكاعدادية بدر الكبرى للبنينلؤي احمد غانم عبد201921025029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيانثىكركوكثانوية شمالن المختلطةشهد صالح الدين حسن عواد201942227004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينخالد خلف سليمان محمد181921019005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتنور باسم جسام محمد111922112134

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيذكركركوكثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةحسين اسماعيل سالم حمد201921252017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرصالح الديناعدادية بيجي للبنينزياد علي زيدان خلف181921007009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىكركوكثانوية الحريري للبناتزبيده جليل محمد عبد هللا201922114020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الريف المسائيةمنور عبيد عيسى خلف181921337072

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتضحى نوري لطيف عباس181922161009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الشرقاط المسائيةسعد علي تركي عيسى181921339036

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دبي للبنينعلي عماد ياسين طه181921122079

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكركركوكاعدادية الواسطي للبنيناركان سلمان ادبس عبد هللا201821079013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سامراء للبناتاسيل محمد غافل محمد181922180008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكركركوك للبنين6اعدادية حوض برهان عبد الفتاح عبد هللا حمد201921033007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةخالد وعد اسعد خالد201921259098

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دجلة للبنينحسين سالم حمود طه181921069007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكركركوكاعدادية المستقبل للبنينشريف طارق شريف كريم201921011012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكركركوكثانوية االنتصار المختلطةركاد ياسين ابراهيم حميد201921234012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المزهر للبنينهشام حماد قدوري حبيب181921150036

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىكركوكالدراسة الكردية- الخارجياتنيان كاكه رش عبيد علي201922403018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينفهد محسن جميل جليل181921142021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكراالنبارثانوية النهروان المختلطةمبارك شكر سليمان حمزه191921304035
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةيوسف كمال كريم صالح201921311138

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةمحمد موفق ياس خضر181941340042

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىكركوكثانوية دار العلوم االهلية للبناتجنان علي حسين علي201922160010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيانثىكركوكثانوية التقدم للنازحاتنوره واثق عبد المجيد حميد201922170009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينناطق زياد عبد هللا ابراهيم181921142029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكركركوكثانوية االوس للبنينانس محمد موسى حسين201921055006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناترقيه اياد علي حساني181922161003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنينامير فاروق لطس صالح181921118011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينمحمد غسان جودت شاكر181921142024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنيناحمد شعالن عدوان مصطاف181921005001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينمهند عفيف جاسم احمد181921142028

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشيخ المفيد للبنينجاسم نصيف جاسم محمد181921127006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنيناحمد مقداد فهد مشعان181921142007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الملوية المختلطةهيثم مجيد حامد محمود181941095009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيذكرصالح الدينثانوية سومر للبنيننواف كامل سطام ملح181941079032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيذكرصالح الدينثانوية حمرين للبنيناحمد عبد الرحمن بربص فريح181921028003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنينحسام خليل اسماعيل شرقي181941085006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيانثىصالح الدينثانوية القلعة للبناتاستبرق عقيل عبد القادر تركي181922196003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناترغد قيس صبحي حمد181922217008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينمحمد عبد الرزاق باز مجول181921003022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجامعة المختلطةعثمان ناصر صالح عوسي181921277006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتماريه خليل ابراهيم حسن181922183043

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتوسن عبد هللا صبحي حمد181922217018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينقحطان يونس جالي علي211921054043

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرصالح الديناعدادية بيجي للبنينعبد الرحمن رائد خليل ابراهيم181921007017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرصالح الدينثانوية ابن عباد المختلطةاحمد سامي سليمان محمد181921303001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرصالح الدينثانوية النزاهة للبنينعبد الرحمن عباس جبريت فرمان181921066001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنيناثير ماجد حميد محمد181921118003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتآيه قصي خلف حمد181942170001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىاربيلثانوية االنبار النموذجية للبناتالهام ايهاب موالن ابراهيم311922058007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينمصطفى جمعة وسمي حسن201921078125

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العذراء للبناتحنين علي حسن كريم181922207005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتأمنه شاكر عبد مجتوب171922288003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دبي للبنينمحمد عبد السالم حمادي حمود181921122103

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتتبارك ناصر حمد عبد181922189006
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيذكرصالح الدينثانوية سومر للبنينمصطفى نزهان حازم عبدهللا181941079031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةوليد حميد علي جاسم181921015010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينبكر محمد كامل شاكر181921021009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةعلي ازاد فاضل احمد201921377061

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيانثىصالح الدينثانوية القلعة للبناتازهار صباح صالح مهدي181922196002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دبي للبنينمحمد ماجد حميد ياسين181921122108

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينعلي حيدر حسن كريم231921250048

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتسحر باقر علي خضير181942205058

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تبوك للبناتشفاء نعمة خير هللا ابراهيم111922102036

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سومر للبناتسجى فائق مرعي حسن181922270016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينرغدان سالم ثامر محمد181921036012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينواثق طه جاد هللا احمد181921342122

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينقاسم علي حسين عبد181921116011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االمام علي الهادي للبناتنور حميد الطيف جاسم181922252030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االمام علي الهادي للبناتاسيل صباح شاكر صالح181922252002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سرى من رأى للبنينايوب يحيى عيسى طعمة181921082009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سومر للبناتحوراء شعبان محمد خلف181922270008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينسجاد حسين علي تايه211921054022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىكركوك اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية شيماء محمد رشيد عبد هللا201922341037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الزهور للبناتزينب عادل سهيل نجم181922261019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينمحمد كمال مزاحم ثامر181821041052

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المهيمن المختلطةحمزة محمد شاكر محمود181921315004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتأريج فليح خلف خضر181922189002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتسجى حسن نامس سرحان181922170016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الخورنق للبنينمحمد ضياء حسين عالوي121921028017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الدور المسائية المختلطةنور محمد حسن خساره181922343007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المزهر للبنينمصطفى احمد رزوق خلف181921150034

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرديالىثانوية بردى للبنينحسن علي داود محمد211921229003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىصالح الدينالمسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ريم ايوب محمد حمود181922361007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينمحمود صباح نوري محمود181921142027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةمحمد عبد حميدي فرحان201921259277

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الكندي للبنينابو بكر فكرت خميس عبد هللا181921064001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينمحمد سامر رزوق حميد181941002133

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينحسن المجتبى ايثار خيون عبد الساده161921056006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتهيا احمد حسين داود181922242059
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الودق المختلطةعدنان ياسين عائد عليوي181921296005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينذنون خضر حسين جمعه201921255025

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االمام علي الهادي للبناتريام طالل صالح حسن181922252010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشيخ المفيد للبنينعماد حميد حسن عنيفص181921127026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنينعلي عبد هللا حسن خليفة201921255051

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريان للبناتنبع حميد عليوي دحام181942250037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرصالح الدينثانوية تكريت االهلية للبنينابراهيم اركان ياسين خلف181921057001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناترفيف دريد عبد الرزاق مهدي181922242014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيانثىاربيلثانوية الوفاء للبنينجمانه جالل حسين غلوة311942005004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرصالح الدينثانوية جمال عبد الناصر المختلطةمحمد حسين ياسين احمد181921313022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةفائز هادي ابراهيم هبش201921259226

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الخصم للبنينمحمد علي حسن محمد181921016020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةسجى خالد نايف جواد181922143002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناترنا وليد خالد سليمان111942068038

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المزهر للبنينعبد الخالق شالل سعدون مهدي181921150017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرواسطثانوية النخبة االهلية للبنيندانيال حسين حسن كزار261921054008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبناتياسمين خالد ريس نصيف181942222032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتمروه زياد خلف صالح181942242138

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبناتامل لؤي محمود مراد181942222003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينمحمد احمد رزوقي سمير181941003039

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سرى من رأى للبنينمحمد محمود احمد جاسم181921082061

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينوقاص سعد حرج فرحان181921142031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار العلوم االهلية للبناتاسماء محسن مجبل شكر181942276003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الكوثر للبناتسرور رعد صباح علي181942260011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينسعد صالح خضر عزيز201921020023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتسهى حمود سليمان محمد181922189014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الصقر المختلطةنور باسم ازبالة دخيل181942311009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينمحمد قتيبه شامل محمد181921003023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينمحمد حسن فرمان عبد هللا181921019016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينمهند مازن لطيف جاسم211921054058

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيانثىصالح الدينثانوية القلعة للبناتفرقان مزهر محمود عباس181922196013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبيذكرديالىثانوية نوح للبنينحسين زيد شجاع خلف211921053005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الهدى للبناتصفا احمد جاسم عباس181922269015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الصقر المختلطةايمن عبد المنعم احمد جاسم181941311009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكرصالح الديناعدادية القسطل للبنينياسين احمد خليل عبدالرحمن181941077029
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سامراء للبناتعلياء حبيب حسن جاسم181922180039

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةاحمد رياض صباح صبري181941143003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الهدى للبناتطيبه محمد طارق شامل181922269017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنيناحمد علي مظفر توفيق181921142005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سامراء للبناتزينب نعيم عبود خلف181922180026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيذكرصالح الدينثانوية التراث العربي للبنينعلي هالل احمد جوبان181841096018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينفيصل فرحان ابراهيم معدل181921004022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينعثمان جمال محمود رجب181921021029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتبلسم مطلك فرحان علي181922170005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الحورية المسائيةانور جادر مروس فزع181921340017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىصالح الدينثانوية حسان بن ثابت المختلطةهاجر خليل جميل حماد181922308015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتفاطمه سبهان خلف خضر181922189019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيانثىصالح الدينثانوية النوراالهلية للبناتضحى عامر عبد عصمي181942391020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينابراهيم فائق خليفة فياض181921021001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتعائشة مصطفى طيوب حمود181922183032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيذكرصالح الدينثانوية القحطانية للبنينبهاء الدين ثاير حسان محمود181941123011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الريف الزاهر المختلطةبكر عادل معيدي سبع181921072004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتشهباء احمد محمد جاسم181922170021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتمارين جواد عواد محمد181922242046

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكرصالح الديناعدادية غطفان للبنينمصطفى نايف مصطفى محمد181921042019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتسلوى حميد محمد عباس181922221018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتزينب مظفر حمزه حمدي181922236031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينعبد السالم علي حسين حمود201921253040

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الدور للبنينبالل منيب عبدهللا جاسم181941003013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الحارث المسائية للبنينايهاب احمد ابراهيم عكيل181941341005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشيخ المفيد للبنينرباح شاكر جار هللا كاظم181921127014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىصالح الدينثانوية بيجي للبناترشا خلف عبيد سلطان181922177007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرصالح الدينثانوية القلعة للبنينسعد محمد مجيد علي181921063016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرصالح الدينثانوية صهيب الرومي للبنينمصطفى محارب رجب شرار181921118069

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتحنين حبيب حميد حسن181922237010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيذكرصالح الدينثانوية المزهر للبنينعبد القادر احمد محمود خليل181921150019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحكمة للبناتاستبرق دحام عزاوي صالح181922189003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبنينسلطان مخيف سعدون عليان181941058012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيذكرصالح الديناعدادية اعالم المستقبل للبنينطه االمين حسام الدين سهيل نجم181921142014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتعائشة صالح حسن حمدي181922217011
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينعبدالكريم اسماعيل خليل مهدي181941021021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الوطن للبنينطه عبد الخالق ايوب حمادي181921029009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيانثىصالح الدينثانوية ابن عباد المختلطةعبير نمر خالد خلف181922303011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيذكرصالح الديناعدادية المغيرة للبنينفراس حارث سليمان موسى181921086022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الشهيد محمد العوض للبنينخليل ضياء احمد علي181941099009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار العلوم االهلية للبناتنبأ رزوق مزبان علي181942276037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينغفران ستار يعقوب يوسف181942342024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينمنصور ساير صايل حميد181821047064

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينعبد الرحمن عبد الكريم غدير زعيل181921047025

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الرحمة للبناتغفران مهدي صالح خلف181942240039

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيذكرصالح الدينثانوية الشهيد محمد العوض للبنينمساهر صالح احمد عمر181941099020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دبي للبنينعبد الرزاق نزار مهدي عبد الرحمن181921122061

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيذكرصالح الدينثانوية سومر للبنينسعد شاكر منير حسن181921079015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحجاز المختلطةمنى كاطع خلف حمد181922292014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتمريم همام احمد شوقي كمال181952237023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الملوية المختلطةوسن عبد الكريم عزاوي خلف181922095001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتفاطمه سعد محمد علو181952183032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب للنازحين للبنيننذير حاتم عزاوي حمد181851139044

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الطارمية المسائية للبنينعبد القادر رحيم عبد هللا احمد121951205024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيذكراالنباراعدادية الفتوة للبنينجاسم محمد عدنان نايف191921065010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االمام المختلطةشمس سحاب محي علي181942278016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيذكرصالح الدينثانوية العلم االهلية للبنينيوسف حاتم هذال عباس181841136057

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتمهديه زياد خلف صالح181942242148

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية االمين للبنينامير مؤيد دحام خلف181951014004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنيناحمد عبد هللا جاسم محمد181951004005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتمالك فراس خليل رحيم181952237024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيانثىصالح الدينثانوية المستنصرية للبناتأسيل عماد طارق مهدي181942172003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبناتاسماء حميد عبد هللا عكيل181922209002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناتنبراس حسين مهوس نعمه181922170026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتعال لؤي محمود حمد181922242041

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرصالح الديناعدادية المنصور للبنينعمار فهد رستم صبحي181921045022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيذكراربيلاعدادية االمين للبنينحسين علي عبد اسود311941009018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينعمر سعد كامل كديمي181921041043

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية اسماء للبناتفرقان ياسين حسين علوان181952242065

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناترواء صفاء عاشور حميد161952220008
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيانثىصالح الديناعدادية القلم االهلية للبناتنبأ مرتضى سعيد هادي181942275075

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعبد القادر حميد كريم علي251951205075

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةعمر محمد حسين علي181821283013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيانثىصالح الدينثانوية زهور الرافدين للبناتاالء طارق ابراهيم جاسم181942187003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيذكرصالح الدينثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينازور باسل شامل تفاح181921041006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االسحاقي للبناتنضال بدر حسين علي181922255029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الهجرة للبناتساره خليل ابراهيم عبدهللا181942174041

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكرالبصرةثانوية ادم االهلية للبنينمحسن مهند محمد امين محسن161941038045

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيذكرصالح الدينثانوية سامراء االولى للبنينحمزه فوزي نجرس حميد181941033023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الهادي المسائية للبنيناحمد دري عبد اللطيف اعليوي181951350003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبناتلمى ابراهيم حسين خلف181942222027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيانثىصالح الديناعدادية االرتقاء االهلية للبناتزينب عبد الحي حسن عطيه181942230033

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناترند عبد الصمد حميد مصطفى181922183018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينسعد محيميد علوان لواخ181951004018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتأيه عامر خليل ابراهيم181942373001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتنسرين احمد محمد علي181922274016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيذكرصالح الدينثانوية ابن االثير للبنينمحمد عبد هللا محمد صالح181941008026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون للبناتساره ماهر صالح هراط181942186030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الخرجه للبناتناهدة عطيه مساهر حمد181952217006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنينمصطفى هاني مهدي عبد181951006064

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية القسطل للبنينمصطفى محمد رجب محمد181951077022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتشروق سعد عباس محمد181952221017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينعبد هللا احمد عطية نجم181941002089

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيذكرصالح الدينإعدادية الفرقان للبنينمصطفى هاشم خليل مهدي181941021050

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتاسراء قاسم سعد هللا احمد181952161002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيذكركركوكاعدادية الرياض للبنينياسر سامي احمد عطيه201941023032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الزهور للبناتامنه نافع ارزيق بكر181942261005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتفاطمه ياسين محمد عبدالقادر181952221024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتاحالم مكي حافظ عباس161952242001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية سامراء االولى للبنينرسول ساجد طه عزاوي181851033019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ميسلون المسائية للبناتمنى سامي اكريم ابراهيم181942373058

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنينجمال الدين جالل احمد حسن181951151005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشرقاط المسائيةمصطفى محمد كامل بشير181951339020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الرازي المختلطةبندر املح خاليف عليان181951098003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانثىصالح الدينثانوية نازك المالئكة للبناترسل عامر تركي فارس181942200008
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتمنى فايق داود سلمان181952251034

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية العفاف للبناتاسماء نعمان ابراهيم خلف181952251004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الدور للبناتقدس حسن علي حساني181942161046

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيانثىصالح الدينثانوية العلم للبناترؤى خالد علوان صالح181942170031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتجميلة ضامن شهاب احمد181942237011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية المعتصم للبنينمحمد نجم جواد حناده181951090019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبناتسرى كاظم خالد حماده181942209015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشيماء للبناتتبارك عزيز ابراهيم علي181942237010

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية395.0ادبيانثىكركوكدراسة كردية- اعدادية استيره للبنات نيشان محمد علي بهرام201922335065

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيانثىكركوكثانوية الصفوة للبناتايمان عباس اسود مردان201922125010

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينمصطفى علي عامر موسى201921022092

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتحسين عثمان محمد نجم201921311028

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيذكركركوكثانوية شرق دجلة للبنينفؤاد إبراهيم شالش فحل201921037028

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيذكركركوكثانوية كوزلو بابا للبنينأحمد نهاد محمود أحمد201821032004

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيذكرديالىاعدادية الفراهيدي للبنينعبد الرحمن سلمان احمد عبد الحميد211921027019

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيذكركركوكثانوية راستي للبنين دراسة كرديةمحمد صباح ابراهيم حسين201941308028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي رغدان عبيس خضير251941031462

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0احيائيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتعلياء حسن شهيد محمد251942064036

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ام قصر المسائية المختلطةمحمد محسن عبد هللا غدير161951350020

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينحسن عيسى عبد الرزاق جري161951043023

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات شهد حسين كاظم جواد251942192064

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعلي ناظم عيسى محمد251941205221

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتزينب علي كريم مهدي271942160111

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينحيدر الكرار رياض فاضل عباس251941009090

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0احيائيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعباس علي حسين موسى161941363025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0احيائيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينمحمد رمضان ناصر خلف161941094091

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالحسن صالح مهدي عبد هللا251941044029

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينمصطفى فالح كريم علوان231941255095

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمرتضى عادل نوري مهدي251951044152

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينعبد الرزاق زين العابدين عبد الرزاق ياسين221941058038

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0تطبيقيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينعلي عبد الحسين نعمه مهدي231951008049

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتاسالم عامر مجيد جاسم291942052006

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتبتول محمد كريم خشان231942087052

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتأنسام رسول ياسر مخيف251942101003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينهادي عصام جبار سلمان161951084273
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينحسين فضل داخل موسى161951030032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0تطبيقيذكربابلاعدادية البيان للبنينعلي جاسم محمد عليوي231951014033

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتفاطمه عبد الستار جبار كاظم231942271347

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينمحمد شهاب حمد صالح211941011083

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحسن داود جعفر طالل281941151180

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعدنان ضيدان عيفان جابر231941257105

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينمختار سلمان محسن محمد261941033112

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكركربالءثانوية الشهيد جون للبنينحيدر حمود جاسم نواد271951018012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتايه عماد خضير حسن231942088045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىبابلثانوية المسعودي للبناتريام صالح اليج ونس231942095034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتحوراء حيدر محي هجهوج231952142012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينسجاد مسلم جاسم محمد231951251132

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينليث عادل فالح حسين161951007105

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكربابلثانوية المصابيح المختلطةيعقوب ثامر عبدالكاظم حسين231951201030

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينحسين طالب جاسم عاصي231951251074

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينحاتم محسن صالح كاظم231951054012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينكرار حميد كامل مايح241951204061

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينحسين طالب مهدي كاظم231941052019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتبنين قاسم عبد الحمزه عكموش231952077006

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينحسين عبد الكاظم عبد هللا بطي161951140029

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةاسماعيل فاضل شلب حسان251951122005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرحاب للبناتتبارك سعد خضر ناصر111952148003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمنتظر مفيد ذاري حميد251951012138

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتفاطمه علي كريم حسون231952120020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينذو الفقار عباس خليل ابراهيم231941020130

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتفاطمه حسين مطلب كاظم231942115117

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىبابلثانوية السدة للبناتروزه سعد عباس محمد231952110012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينمرتضى سعد تركي تايه231941256079

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينالكاظم عبد هللا بدر عبد هللا161951019017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينمحمد حيدر عبد الواحد كاظم231951255091

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيذكربابلثانوية المصطفى للبنينعمر فاروق حميد عبد الجبار231941045011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتزهراء جاسم هادي برغوث231952079005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتنور الهدى تحسين حمزه عبيد231952124052

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتفرح ماجد حميد جواد111942218052

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائيانثىبابلثانوية القاهرة المختلطةزينب فاضل عبداالمير فاضل231942178016

739 من 475صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينوهاب احمد خضير ابراهيم231951001054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينزيد علي ضعيف محمد251951007084

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينالحسن عبد الهادي دهر جبار161921039007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الزبير للبنينحسن فرحان مغير حسين161951034026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمجتبى احمد كاظم نور251951205106

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد احمد عباس عبد251951153113

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينعلي هادي ياسين فرعون251951007139

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينمصطفى رضا ثجيل خليف271921044142

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتفاطمه حيدر علي عبد الحمزه231952092045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينبسام كاظم محمد بدن281921046005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الواحة الخضراء للبناتفاطمه ياسر رحمن كاظم271952072050

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيذكربابلثانوية المصابيح المختلطةضياء حسن معيكيط محمد231951201013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينغيث حيدر غانم رويح241951024010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيذكربابلثانوية الصادق المختلطةفارس عدنان كاظم عبد231951172008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االنوار الزاهرة للبناتزهراء مكي غضبان كاظم161952462008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينحسين سعد جليو جاسم161951357087

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات علياء خالد خني عبد هللا251952084097

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمحمد نبيل عبد مسلم مهدي251951205136

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتنور الهدى مهدي داخل جبار251952059203

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناترتاج مهدي جاسم كسار231952109008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ادبيانثىالنجفث ايليا االهلية للبناتسجى حمود ساجت خضر251922099001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية التحرير للبنينمحمد عزيز حسن محمد251951050016

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينعباس عبد المحسن عباس صعيببر161951365094

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ادبيذكرالنجفثانوية الكرار المسائية للبنينحسين علي مهدي عبود251921163010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ادبيانثىالنجفثانوية المرتضى االهلية للبناتساره جهاد محسن عباس251922110022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينعلي سعد جبار عجيل221951018027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينمحمد حرب عزيز مخيط241951200043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيننصر الدين عامر موسى عبادي231951038040

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعمار عايد حسين سلطان231951251217

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينجاسم انمار عبد الحسين هاشم161951363036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتفاطمه عدنان طه محمد251952085017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتشيرين رافد معين رحيم241952114015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ادبيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينمحمد ابراهيم عبود مهاوي161921033057

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ادبيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينمحمد اقدام عبد الزهره عزيز161921033058

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية القيثارة للبنينيوسف صالح علي عذيب221951051063
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتنور سليم كاظم عبد هللا251952056039

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية النخبة االهلية للبنينعمار ياسر يوسف عبد الحافظ161951126043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينحسين جبار حسن جبر251951153027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتانتظار ادريس فاضل جبار251952076003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينمسلم رعد تايه حسين251951153130

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتنور عبود عيسى عبد الحسن251952057019

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينحسن طالب عبد الحسن حمزه251951152013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةحسنين حيدر صبار مزهر251951122015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي عبد الرضا عباس كعيد251951157104

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينمجتبى عباس أزبيل مدفون221951009037

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكربابلثانوية الدستور للبنينبارق حسين عوده ماهي231951018008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيانثىالنجفثانوية نور المعرفة االهلية للبناتكوثر حيدر عبد زيد مجهول251952109011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينعلي عبد الحسين كاظم عبد الرضا221951019021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتفاطمة سعدي حسين عباس231952098039

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينجعفر كامل كريم محمد 251951150042

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتسرى بهاء عبد الحسين عبد االمير271952063059

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينحيدر عبد الحسن خليوي غالي251951001055

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتموده طالب عمران جاسم251952070022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيذكربابلثانوية حجر بن عدي المختلطةعلي حسين محمد عبد231951214008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتاستبرق علي حبيب موش241952108001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتزينب عظيم دايخ خضر241922104025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ادبيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينمحمد صالح موجد محمد طه251921049024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينوسام شيحان يوسف ساجت221951302097

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتخديجه يحيى خلف عيدان221952170009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتندى صالح مهدي عطشان251952086017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيذكرميسانثانوية النهرين االهلية للبنينمحمد غازي زغير برهان281951003009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتاسراء عالوي فاهم حمادي231952092004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه طيب عبد الهادي طاهر251952170104

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتهدى ستار جبار مبدر251952170134

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات حوراء رعد هادي حمود251952084031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات دالل راهي عبد علي حسين251952084041

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينحسين عبد الكاظم نجم كاظم161951363063

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الثريا للبناتزينب صباح عبد االمام خليل161952338020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينزين العابدين محمد عبد الحسين علي251951150103

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتايات خيري سلهو كاظم251952111005
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيذكرذي قارالخارجيونعلي جواد كاظم محسن221951400028

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينحسن مجيد عبد الرزاق راضي161951365037

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ادبيذكرالنجفالخارجيوناحمد قاسم كاطع مهدي251921400006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه صالح عبد المهدي ربيع251952059170

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتزهراء جواد علي محمود231952092023

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتهدى هاتف حسين عباس251922111044

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتحنين رعد مجهول هارون251922064021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتبنين حاكم مدفون ناصر251952059036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينسالم شيحان دلي جهادي241951203108

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتنرجس جاسم محمد عبيد251922075063

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء فارس حاتم مرزه251952084060

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينمحمد حميد هاتف محمد251951027045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الزهراء للبناتنورهان مهدي عباس صكر271952061032

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينحسين علي عيدي مصطفى221951035025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينحسين علي خضير هاشم251951007055

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنيناحمد محمد طعمه سلمان281921046003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الخالدين للبنينحسين علي يعقوب ابراهيم161951008011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعدي موسى هليل دحام251951150140

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس فاضل هادي مسلم251951150130

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعلي الهادي سعد هادي عطيه251951205080

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينمحمد هادي كريم ريسان221951310184

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتسبحان قاسم محمد حسن151952080026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناترواء ناصر محمد خضير241952220071

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتزهراء عباس فاضل علوان231952091015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتايمان مكي عبد علي ابراهيم161952265006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية علم الهدى االهلية للبنينعلي رضا عبد السالم دهراب عدوان161951127008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمحمد سعد هاشم وحيد251951001158

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه بهاء الدين عبد القادر ابراهيم251952170101

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتتبارك عبد العظيم هاشم عبد الرضا271952059015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الزبير للبنينفهد نصيف جاسم محمد161951034108

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينرضا محمد راضي عبد الصاحب161951028016

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينيوسف شالل ناصر رهج161951033112

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ادبيذكرالنجفاعدادية الفدائي للبنينمحمد مثنى عبد زيد عباس251921013031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينعباس سالم عبد االمير نصيف251951015009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتفاتن ريسان محمد علي عبود251952089017
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد علي كاظم منصور251951008155

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينجواد كاظم نعيم محبيس281951022015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتصفا طالب حمد عبيد231952142028

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتفاطمة عبد علي جبار سلمان161952225032

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتحوراء فاضل جليل علوي251852070022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقيانثىذي قارثانوية النوارس االهلية للبناتأستبرق طالب خلف عوض221952425001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الصادق للبنينمحمد علي جعفر علي كاظم161951031044

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0تطبيقيانثىالنجفثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناترسل فارس فاخر جفات251952097004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتاريج كاظم راضي جاسم221952321001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات بنين صالح عبد  صكر251952084017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0تطبيقيانثىبابلثانوية الدوحة المختلطةسمر رياض زغير لحيدي231952176005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينحيدرة عبد االمير عبد الصاحب مطر221951356017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0تطبيقيذكربابلثانوية المجد للبنينعلي حسين محمد عزيز231951025016

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتأيات عالء معطي محمد231952092002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمحمد مسلم علي مسلم251951007190

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينصادق عبد الكاظم عالمه عيدان221951300091

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمسلم مهدي موسى جعفر251951001189

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.9احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينعلي حسن نايف عباس231941021090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينعلي حيدر وحيد كريم291941002118

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائيذكربابلاعدادية السجاد للبنينمحمد بدر ندى عباس231941031116

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينحيدر عالء حمزة محمد231941021046

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتفاطمه كاظم هاشم نايف271942068142

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيانثىكربالءالخارجياتحوراء حيدر حبيب جبر271942401016

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتزهراء صباح حسين حسون231942090128

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتمريم كاظم هاشم نايف271942068166

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيانثىبابلثانوية النجوم للبناتزهراء كاظم علي سعيد231942130022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينحسين عالء محمد مدلول251941151042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنيناحمد مهند كامل وناس241941003031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينابراهيم طالب عبد سويف231941002002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.2احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي ثابت مكي علي251941009152

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتنبأ حيدر ناصر حسين251942059579

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.3احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينحسين احمد عزيز داخل251941205059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيانثىالنجفاعدادية شمس الحرية للبناتمروه حيدر صاحب شعالن251942094059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتايات قاسم عبيد جليل271942056007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينساره كاظم حبيب عساف221942309019
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية العارضيات المختلطةجعفر مهدي كرهب حمزه241941152008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيانثىبابلثانوية الخلود للبناتزينب جاسم حمزه صايل231942137030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتهديل كامل جابر عبد الحسين251942101304

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتفاطمه علي حسين مخيف231942081051

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء محمد صاحب عباس251942062387

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيانثىالنجفثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتبدور رياض مالك صالح251942095017

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيذكرالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعباس طعمه شهد حسين251941052039

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0احيائيانثىالديوانيةثانوية النورين االهلية المختلطةهديل فرحان جهادي حمزه241942169065

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد لؤي عبد الزهره عطيه251941031051

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينصالح زكريا صالح مهدي271941003017

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء عبد الحميد ناصر عبودي251942084415

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور صباح تركي ناهي251942062827

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينعلي حسن اسماعيل علوان101941041071

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيانثىالديوانيةالخارجياتورود زيدان خليف سايب241942401052

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتاسراء علي جابر حسين241942134009

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيانثىبابلثانوية عدن للبناتشهالء عبد الرحمن سدخان حرجان231942076058

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتنور الهدى حيدر رياض مهدي241942120276

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينسجاد جواد عبد فليح241941009071

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينمحمد قاسم خنجر درينه261941003164

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيانثىبابلثانوية العمادية المختلطةهدى عقيل ناجي غويم231942230012

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينفاضل حميد عبد الكاظم شمران241941027168

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائيذكرالديوانيةثانوية تبارك المختلطةعلي غزاي ضعيوج شايع241941164008

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينعلي جواد محسن راضي241941027145

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتضحى عنيد حسوني عبيد241942220361

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتحنين علي كاظم عنون241942096047

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناترفيف جمال حسن خنطل241942121117

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيانثىذي قارثانوية الكوثر للبناتسجى مسلم صبيح بردان221942123002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتساره محمد عبود راشد291942079028

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينحسين علي وادي حمزه241941204026

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمحمد خلف دحام عجب261941007079

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينصالح حسن حمزه بديوي291941100053

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيانثىالمثنىالخارجياتهناء ناصر جبير صليخي291942401024

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينعلي ابراهيم مالك عريبي241941008071

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينعلي باسم حنويت هدام241941003161

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنينحسن سماح خضير حسن231941033020

739 من 480صفحة 
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قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينابا ذر سالم شراد صدام241941019001

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتانوار عدنان جواد كاظم231942271044

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتبتول كاظم جميل جاسم231942088053

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتزهراء حامد محمد عطيه241942114118

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةماجد حميد عطية جفات291941153270

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينعالء ناظم علي غشيش291941100070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتارجوان سعيد عدنان خفيف241942103126

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينامير سمير كوشي جاسم231941067013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيذكرالكرخ الثانيةالخارجيونمحمود محمد هاشم محمود111941400023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتحمزة جاسم0صابرين علي 291942050125

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيانثىبابلثانوية خولة بنت االزور للبناتزهراء علي عبد الحسين فرمان231942083025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهاجر فرحان رسن مظلوم251942100422

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزينب يعرب هادي عبد الحسين231942271227

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينعليم ناصر حسن واوي241941010103

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينسجاد مسافر فاضل عطيه251941205136

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيذكرالديوانيةثانوية المعارف االهلية للبنينمؤمل عبدالمحسن علوش غالي241941037043

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيانثىالديوانيةثانوية السنبلة للبناتبان زهير نعمه كاظم241942135007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائيذكرالنجفاعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلي محمد صباح علي251941032011

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنيناحمد مجيد زيدان سالم241941009013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينصادق محمد عبد الحسين عزيز231941012074

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينباسم مناضل كاظم منعم251941031106

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزهراء سعد عبد الحمزه عبد هللا231942271175

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتزهراء عايد رياض كريم231942153078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0احيائيانثىبابلثانوية النخيلة الغربية المختلطةغدير صباح عباس حسين231942208005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0احيائيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحمد كريم جماغ كاطع271941151004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيانثىبابلثانوية المستنصرية االهلية للبناتصفاء حمزه صاحب مطرود231942138024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيذكربابلثانوية الكرار المختلطةمصطفى سامي نوري عباس231941175005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينحسين جبار محسن مهدي231941019032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبنينلواء سعد جاسم محمد111941023048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعلي مدلول طاهر حاجم231941251241

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتشيماء هيثم عطيوي طرفه251942056080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاسراء وصفي هاشم خرباط231942271025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيانثىبابلثانوية المستنصرية االهلية للبناتبنين هيثم عبد جعفر231942138008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينحمزه فالح جخيم عبد271941153034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعبد هللا احمد خالد نعمه251941205160

739 من 481صفحة 
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيذكربابلثانوية حلب للبنينحيدر محمد مسلم حسن231941056007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتفاطمه طالب رحمان متعب241942130089

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتشدن باسم مالك مرهج241942114187

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتهديل شهيد جاهل مهدي231942271451

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينعلي جاسم فيصل مدب231941012095

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر رسل قاسم سلمان عبدهللا231952149006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكربابلثانوية بغداد االهلية للبنينمحمد جالل عبد العباس مرزوك231951072015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىبابلثانوية بغداد االهلية للبناتشهد محمود جاسم عباس231952134011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينزيد صاحب حاتم نعمه271951030030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيذكربابلاعدادية المؤمل للبنيناحسان عامر مكوطر موسى231941060003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينحسين مهدي كاطع سلمان231951009016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحمد جاسم محمد ياسر231951038003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحمد لطيف صالح ديدان221951306008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتزهراء عالء الدين هاشم عمران291952051052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتبنين قاسم حسن صبار241952119007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابي الخصيب المختلطةحيدر عطا الكريم ثابت محمد221951212003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتمريم حسن هادي شمخي241952108040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنور الهدى منتظر عبد الرحمن عيسى161952381101

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكربابلثانوية النجوم للبنينيوسف علي كاظم خضير231851030025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحمد باسم رزاق محمد161951074002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكفل للبنينمحمد خليل عبد الكاظم حمادي231951032031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينميثم علي عبد الكريم عيدان241951027054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكربابلثانوية التراث للبنينفارس صالح ناصر حسين231951068021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتسمية احمد شمس الدين مولود241952108031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينحسن حمزة شراد عباس241951207020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينجعفر علي الطيف حمزه241951001007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينحسين سلمان عبدهللا نكاد291951003051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينصبحي انور رزاق رضا251951007096

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتمنتهى قاسم هادي عباس271952063091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتنهى احمد حسين علي211942291089

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتاستبرق يوسف سلمان بخيت271952058005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينباقر هاشم عمران عبود271951046019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينفهد حيدر علي حسين251951205095

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينعلي حمدهللا مجيد جابر291951003111

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكربابلثانوية ابن سينا للبنينعبد هللا كامل مغامس احمد231851029022

739 من 482صفحة 
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االندلس االهلية للبنينعبد الرزاق مصطفى عبد الرزاق عبد الحسن161951063041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتصفا عبد الباري عبد راضي241952220111

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينمنتظر محمد بدر موسى231951054053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناترسل عماد ياسر ثعيب231942103029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينعباس عبد اللطيف امين عبد هللا161951019080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المهيمن للبنينسيف هارون خضير طارش271951035008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينحسين عالء حسين حمزة271951011010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية التميز االهلية للبنينفهد احمد جاسم مكطاف101951053008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتميس حمزه خضير عباس231952271096

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية االمراء االهلية للبنينمرتضى علي عبداللطيف علي241951055007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتندى حيدر جبار ناصر241952080030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينعلي حسين صدام شرامه161951352130

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىبابلثانوية حجر بن عدي المختلطةبنين كريم فرهود علوان231952214003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العزم المختلطةنبأ سلمان باهض مبارك161952309039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناترسل فاضل عباس عبد الساده231952092018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونعاصم احمد خلف فيصل161951400070

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيانثىبابلثانوية البقيع المختلطةختام فالح مهدي عبد الحسين231952225002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيانثىواسطثانوية تبارك للبناتفخر مشعل عبد الكريم علي261952077017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمحمد شهيد جودة جاسم161951047117

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينمنتظر محمد جاسم عبد علي251951200040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينرياض عبدهللا محمد دحام291951004061

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينمصطفى عبيس كاظم عبد231951060035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنيناحمد هادي طعيمه مشكور291951003014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الجواهري األهلية للبنينحسين عليان جعاز جار هللا161851078011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمحمد مجيد جاسم علوان231941019147

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرياحي للبنينمحمد عباس هاشم فاضل271951013115

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الغزالي المسائية للبنيناحمد همام احمد خليفه101951202006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكربابلثانوية المزايا االهلية للبنينحسين محمد عبد الرسول حسان231941074009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةغيث حيدر هاتف هالل231941164040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينحسين صالح مهدي جاسم271951030021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيذكربابلثانوية ابن سينا للبنينزيد محمد ياسر علي231941029016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىبابلثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتفاطمه مؤيد حسين عباس231942154044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةسجاد مسلم نور كاظم231951164020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمرتضى فاضل عباس حسن231951020072

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينسجاد خالد حمزه حاجم271951002070
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتخديجه علي شريف عبد االمير231952092015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتمنتهى خضير عباس مطرود231942153156

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبنين كاظم بناي كاظم231942271084

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاخالص علي مردان عبد العباس231942271011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينمجتبى عبد الرزاق حسن علي271951154155

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتشروق محمد حسين نصر هللا221952323089

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتاستبرق خالد غالب عبد االمير231942124006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينعباس راضي بناي غريب161951002105

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينامير فيصل غازي هالل231951251042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتايات سالم ناجي هادي231942271049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينكرار ظاهر عبد الرزاق نجاح161951364150

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينحسن عاجل كاظم دنكي221951040008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتدالل عبد الوهاب عبد الرزاق خزعل161952228020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةياسر محمود راشد حمود231941173174

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةقاسم محمد حبيب حسين231951164034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعلي حسن شاكر نصيف231941257115

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرذي قارثانوية در الصفا االهلية للبنينضياء محمد طاهر حسن221951379006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينامير علي حسين رسن161951371022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاسماءهللا حاتم رشيد كاظم231952142002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينمهدي داود مهدي غريب161951364185

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيانثىبابلاعدادية الشموس للبناترسل عامر ياسر سلمان231942101034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلي صالح كاظم خلف161951060125

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمحمد علي جواد عبيد231951251271

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنينعلي باسل عبد الواحد يونس161951011031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينيزن شبلي احمد حميد111951018091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي قاسم حامد شياع231951173027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينقاسم علي قاسم فاضل161951016090

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتانسام صالح كاظم محمد231952124003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينحسن علي حسين محمد231951019012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتعبير حسن عجزان صكر231852145019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةذوالفقار صباح مظهور سويفي231941173059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكربابلثانوية المناقب المختلطةعباس فاضل ناصر غازي231951203004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتنبأ ميثم محمد كادوري231942153160

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونمصطفى شاكر ابراهيم صالح161951400144

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكربابلثانوية مصباح الهدى المختلطةحيدر باسم جاسم صبر231951205009
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتعال فارس محسن حميو231942109144

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االندلس االهلية للبنينالحمزه عبدالكاظم خلف زاير161951063009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتبنين احمد عبد االمير عباس271952091010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينمحمد الباقر خالد باقر عبود231951257118

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتآيات احمد علي احمد271952068002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية العالمة االميني للبنينصالح قاسم خلف منخي221951054027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينمصطفى شالل خزعل جابر221951300197

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتزينب هاشم موسى جواد271952063052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتنور الهدى محمد حسن شاطي231942098179

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينحسين علي عبيد سلطان271951046033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمنتظر ميثم جواد كاظم231951019069

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتحوراء كاظم عبيس عبود231942077049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيذكربابلاعدادية الكندي للبنينياسين حيدر سعدي شاكر231941007148

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتاالء عالء نعمه علوان231942124008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيذكربابلثانوية ذو الفقار المختلطةعلي ناظم حسن ناصر231941210007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينحسن مجيد حمود سلمان231941020071

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتشروق عبود عبد الزهره كاطع231942086109

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزهراء محمد فليح حسن231942271189

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتود عبد الجبار جمعه رضا271952063106

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبنين فالح شنان ديكان231952271022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحمد نجم عبد رسن271951015006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينعلي حسين علي ديوان231951002037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينمصطفى حازم عبودي كريم271951030079

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنيناحمد المصطفى شاكر رحيم فياض161951013002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينامير احمد عبد الرزاق عبيد231941251042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتهديل حمودي عوده رضيوي231942089168

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزبيده سالم عبد الزهره كزار231952271045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينحسام حسن عبد طوعان221941046011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينمحمد صادق ميثم ثامر صالح161951371186

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتفاطمه فاضل محمد رشيد231942091071

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينمحمد حيدر حسين مزعل231951250039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينحسين علي جبر خليف161951036026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتتبارك علي نعمه سرحان231942088074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينمسلم عقيل بهجه سلمان161951060183

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينيوسف زهير ناجي كاظم231951250048
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىبابلثانوية التوحيد المختلطةميساء عصام علي خلخال231942204010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةفراس فاضل عناد فاعور231941164041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةسجاد اركان حمد مال هللا231941164022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتتبارك ناجح نوري حسين231952098014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتتبارك علي خضير عبيس231952089001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينمجيد حميد مجيد عباس231941067095

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتسبأ حسين عبيد سلطان231942271238

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتايات لقمان محي عبد علي231952078005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينفراس حمزه عبس عبد231951067055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنينعباس ناجي بدر باجي161951089039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيانثىبابلثانوية ذو الفقار المختلطةنور محمد عليوي عطب231942210013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنور صباح جواد كاظم161952381102

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةابراهيم فالح عبدهللا كاظم231941191002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيذكربابلاعدادية الثورة للبنينهمام عادل جاسم ادعيس231941003095

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتمريم عباس حسين عبد الخضر231952103029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىبابلثانوية بغداد االهلية للبناتشروق مهدي حميد عبد231952134008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتنوره عبد هللا منصور مصلح231952092054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتبيداء خالد عمران كاظم231942107022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتزينب عباس كاظم حسن231952077014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينرسول فليح عيسى ثامر231941052026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينحسين علي حسين هادي231941002067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتساره يوسف عباس علوان231942081040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىبابلثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبنين بشير علي عبود231942154005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينسجاد محمد حمزه حمادي231941012068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينحسين عبد االمير جواد كاظم221951069017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتتبارك خضير جاسم محمد231952119012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةمحمد عالء خليل سالم231941191050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيذكربابلثانوية المجد للبنينسالم نوفل عيسى علوان231841025014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينطالب مشتاق طالب فرهود231951007033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتضحى مكي محمد علي محسن251952083017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتنور علي غني جابر231952087051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعباس علي حسين جاسم231951252037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينمصطفى محمد راضي عبيد231941060161

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكربابلاعدادية البيان للبنينمحمد رعد نعمه راضي231951014042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتزينب فراس حنتوش عصري231952103015
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنينكرار ناظم حديد عبيد231941033106

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحمد مطر محسن دهش231951012001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينزين العابدين مزهر مناوي عوده161951033036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمحمد كريم عباس هذال231951008063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتإسراء حمود اسماعيل مهيدي231952103001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعبد الهادي صالح هادي صالح231951020041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتاالء محمود جاسم محمد231942126006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتهبه مجيد بديوي زعالن231952086063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتزهراء اسماعيل نعمت بساط231952098020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتطيبه قابيل علي محمد ناجي231942088305

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزينب عواد عبيس محمد251942170235

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىبابلثانوية عبد المطلب للبناتتقى محمد كاظم فهد231952136002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىبابلثانوية السيدة رمله للبناتبلسم حسين حلواص جاسم231942152002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىبابلثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتنورالهدى حسين عبيد ابراهيم231952143016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلثانوية النيل للبنينعبد هللا حسين علي كاظم231951033039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينمحمد صالح حسن محمد251941200162

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينحيدر نعمه عزيز يونس231951002022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلثانوية النهروان المختلطةامير ماجد عبيد حبيب231951181004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىبابلثانوية الفرزدق للبناتمريم عباس عبد العظيم موسى231942159021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنيناحمد علي عباس طاهر231941252007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينحسن حميد سعدي محمد231951007012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينيعقوب حمزه محمد راضي231951020084

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتمالك عاصم حميد شبيب231942101078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتشمس مؤيد عبد السجاد عبد الحسن231942121064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمحمد ناجي حطاب عباس231951009049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيذكربابلثانوية الدستور للبنينصادق امين تقي ناجي231941018019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىبابلثانوية االفاق للبناتنور صالح هادي عطشان231952144019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينسجاد صباح مطرود جاسم231941020156

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكربابلاعدادية السدة للبنينمرتضى حيدر نعمه كريم231951016044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينمرتضى محمد عبد صالح231941067115

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتفاطمه عالء عبد االمير اسماعيل231942092169

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتنور طالب عبيد جاسم231942086164

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكربابلثانوية بغداد االهلية للبنينحسين عالء عبد الحسين جمعه231951072004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىبابلثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتايه عادل عبد سماوي231942140009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينحسين سوادي مطشر مكسور231951004017
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتطيبه حيدر حمزه كاظم231952092035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىبابلثانوية عبد المطلب للبناتفاطمة حسن حمزه جابر231952136006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتزينب حيدر عبد االمير كريم231952098026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعالء صالح سميسم عبيد231951257076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيذكربابلاعدادية ابن السكيت للبنينيوسف حسن يحيى محمد231941040057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيانثىبابلاعدادية االقتدار المختلطةايات عايد ناهي حسن231942164008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينعلي حليم ادريس جاسم241941203172

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيذكربابلثانوية العراق االهلية للبنينامير نجاح هادي نواف231951062001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيذكربابلاعدادية الطبري للبنينمنتظر ناجح فاضل شدهان231951061030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكربابلثانوية التراث للبنينسراج حامد طالب خشه231941068018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتزينب فاضل محمد رشيد231942091046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكربابلثانوية ذي قار للبنينعلي مثال عليوي عبد231941024047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكربابلثانوية النيل للبنينسجاد هادي حرفش عيدان231941033058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعلي احمد لفته جمعه231951003040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةمحمد عدنان سكران محيسن231941183059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينحسين جميل هادي حسين251951012032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيانثىبابلثانوية بغداد االهلية للبناتنوال احمد جاسم محمد231952134015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتبنين منال كاظم معين231942153031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتفاطمه قاسم حمزه مطر231952086049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينعلي عباس حسن سفيح161951355151

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيانثىبابلثانوية السيدة رمله للبناتاغادير راضي محسن رحيم231952152002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنيناحمد صاحب طاهر لطيف231951020003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكربابلاعدادية المؤمل للبنيناكرم حمزه عصفور علوان231951060003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكربابلللبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احمد عباس محمد جياد231951069001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكربابلثانوية العراق االهلية المسائية للبنينقاسم حيدر كاظم حداوي231951260013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتضحى نعمه منجي عبد االئمه231942091059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيانثىكربالءثانوية سيدة النساء للبناتفاطمه عباس قاسم كريم271942147056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتزهراء ناصر حسين فرمان231952086028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتهبة فالح عبد الحسين كاظم251952108034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاسراء عوده كاظم خضير231942271022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتتبارك هاشم عبد الزهره محمد231942107028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتحوراء فاضل علي عاشور231952078011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينحسن زكي جميل حيدر251951012025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينعلي فاضل عمران بخيت231941004043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتسراء حامد حسن محمد251942055065
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينزين العابدين محمد نعمه علي231951251122

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحمد علي حسن غالي231941254004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينفاضل علي محسن عبيد271941006026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينحسين صالح عبد السادة كريم231941006035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتطيبه بهجت شاكر شافي231942142190

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناترقيه قيصر صباح محمد231942109076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلثانوية الباقر للبنينعلي جاسم زيدان حمادي231941046025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينحبيب جاسم حسن عبد الساده231941002044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينمحمد عباس فاضل نوح231941252143

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكندي للبنينمحمد باقر عدي حسين عليوي231951007057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىبابلثانوية المرتضى المختلطةساجده فاضل محمد مراد231942185015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلاعدادية القدس للبنينمحمد رضا جبر جاسم231941055043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينامير احمد حمزه جسام231941252013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعبد الهادي ضياء حسين حمود231941251190

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتزمن عبد الحسين كوالي عبد221942321063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيذكربابلاعدادية المسيب للبنينحيدر رائد علي ناصر231941009045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعلي جاسم هالل عنبر231951251174

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمهند مهدي محمد كاظم231941008217

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينعباس فاضل منديل كاظم271951154103

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينسجاد مهدي عبد الكريم كانوص271951030034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكربابلاعدادية البيان للبنينابراهيم كريم هاشم مسكين231951014001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنينغزوان هيثم سلمان زيدان111951201068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكربابلاعدادية البيان للبنينحسين عبد الزهره بريسم عبيد231951014013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينجاسم محمد فخري منصور231951251051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيانثىبابلثانوية نخب بابل االهلية للبناترؤى رائد كاظم حمزه231942141017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيذكربابلاعدادية االمام للبنينسجاد ناظم عطيه مهدي231941013035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر زينه محمد موسى محمد231942149021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينعبد هللا حسن عبد الحسين تومان231941067065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيذكربابلثانوية التوحيد المختلطةحسام علي حسين محمد231941204006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمحمد سالم صالح عايز231951251262

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيانثىبابلثانوية عدن للبناتافراح علي ثامر عبود231942076006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتسهى سعيد عبيد عناد231952081021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتحوراء علي كاطع ونان231942091025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينحسين عبد هللا نتيش باني221941004012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكربابلاعدادية الثورة للبنينمصطفى فاضل كريم عداي231951003072
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتزهراء سليم جبار حمادي231952089006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيذكربابلثانوية الدرة االهلية للبنينحسين رائد غركان اسود231941283001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتنور الهدى ضياء حيدر هادي251942055098

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينحسين كاظم هادي محمد231941257046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهداء للبنينحسين عدنان موزان بشاره221941057007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينحسين كريم رحم راضي221941309012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيذكربابلثانوية مأرب للبنينمرتضى جعفر نور حسين231941049051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتبنين احمد هالل جاسم231942078020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناتآيه مكي محمد عبيد231942123005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتزهراء هادي عبد هللا حمزه231952086029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0احيائيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر نبأ سالم عباس راضي231942149039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0تطبيقيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتهديل هيثم كاظم صبي231952092055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتزهراء باسم ثابت حمزه231942087145

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمحمد مدلول عبد عون عسر271941006033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينعمار مشتاق حامد عبادي271941153082

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتمريم عبد هللا علي عبيد231942088406

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيذكربابلثانوية االخوة المختلطةبراق عدنان عليوي حسن231941212003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتزهراء عايد محمد عبد231942088181

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعبد الرحمن سعد خضير حمزه231951020036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمرتضى حيدر حليم محمود231941020369

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0احيائيانثىبابلثانوية المستقبل للبناتمريم مؤيد عليوي جواد231942106068

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتاسراء حمزه عالوي حمزه231942078004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيذكربابلاعدادية سبأ المختلطةرياض حسن كاظم حسين231941191022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0احيائيذكربابلثانوية المجد للبنينعز الدين حسين محمد حمزه231941025027

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتبنين صاحب رشيد حسون251942064008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية المسجد النبوي للبنينمصطفى فريق جهادي عاجل291951016108

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيانثىبابلثانوية السدة للبناتبنين كاظم علي نصار231952110005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية دار المعارف االهلية للبناتايه عبد السالم احمد عبد السالم111942126011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية النيل المسائية للبنينسلوان جاسم محمد اسمير111951206020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينحسين عالء صالح مهدي271951008020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكركربالءثانوية الشهيد وسام شريف للبنيننجم عبد هللا عباس ذو الفقار271851047033

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتميعاد حسن نجم هداد291952051100

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعالء ماجد فيصل خزعل161951353075

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية االندلس للبنينعلي منير حسن احمد101951012006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينكرار رياض علوان جبر271951010073
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتفاطمه حيدر طالب علي271952095031

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينمحمد قاسم جبار نوماس271951002141

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينحسن عبد الساده جاسم محمد241951200012

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتمنال احمد بدح حسين271852064088

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الكافي االهلية للبناتحنان مرتضى موسى جبار161952279001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية االبداع االهلية للبناتزهراء علي خلف مطر241952147002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية السيبة للبناترقيه ناصر محسن جعفر161952250005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتنور مصطفى شهاب احمد161952219044

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتفاطمة علي عبد الكريم جاسم161952280036

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينكرار جبار جاسم محسن231951257107

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتحنين وديع كاظم حمزة111852083005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينحسين علي عبود سلمان231951009014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينحسين كاظم عبد الحسن دنبوس161951353046

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينكاظم عديل محسن سكيب161951371150

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية الشرقية للبنينمصطفى باسم عبد الزهره شايع141951022091

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنيناحمد كريم شاكر كزار231951001003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحسين عبد السجاد عبد الخالق مهاوي161951047032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتفاطمه ثامر كاظم خضر271952160113

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعلي حميد كاظم عبد231951251183

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينحيدر حسين حيدر حسين161951043034

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينحسين سعدي مزهر عريبي231951052005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمحمد رضا حمود جواد231951002057

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيذكربابلثانوية الطبرسي للبنينسجاد محمد مظلوم عباس231951041014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمرتضى عبد الجواد وهاب ناجي271951150183

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيذكربابلثانوية بيروت للبنيناحمد عماد حمود ناهي231941022005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينعهد قاسم حسين كاظم251951012089

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينمحمد محمود شاكر عبد الرضا291951151165

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينمحمد رائد فؤاد محمد111951018062

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينعلي حسين عالء حميد231951009032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينحسين عبد الحي محمد نزال161951028013

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينصباح حسن كماش كزار161951016060

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينحسن فالح حسن تركي231951008012

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتاسراء علي حمزه كاظم231952119006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكربابلثانوية الدستور للبنيناحمد عباس هادي محمد231951018001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينحسين ستار جبار محمد161951042012
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلي صالح مهدي موسى221951300128

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينمهيمن علي هادي حمزه271951010098

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية االنوار االهلية للبنينرياض مسير عويد ثاني241951074009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكربابلثانوية حلب للبنينمرتضى محمد عبد عيدان231951056014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكركربالءثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينمحمد عباس محمد كاظم271951033042

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينمنتظر توفيق عباس عبد عون271951152068

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكربابلاعدادية السدة للبنيناركان مظفر حاتم رحيم231951016006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأمير عوده كاظم علي241951203028

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكربابلالخارجيونعلي حسين صاحب تعبان231951400031

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنيناحمد عبد المطلب عبد هللا داود161951357017

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتسرى كامل بدر سلمان241952124013

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيانثىبابلثانوية التحرير للبناتاالء احمد صالح مهدي231952096002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيانثىبابلثانوية التحرير للبناتساره حسين كريم جبر231952096011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكربابلثانوية االنفال المختلطةفاضل غانم ضاحي ثامر231951169017

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينيوسف رعد عبد المنعم شالل111951026054

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزهراء ع االهلية للبنينعباس حسين جاسم حمادي161951086003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينعباس احمد لفته خميس161951051054

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعلي زكي حنون جفيت221951310129

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنيناحمد خليل جاسم خليف231951253002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينمرتضى مؤيد حميد حمود271851009080

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتحنين خليف سعد كاظم231952086010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينحسن سعد فيصل خزعل161951371033

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرحال المختلطةعباس عبد الرزاق نعيم هندال161951317016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتغفران حيدر كاظم حمزه231942271320

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنيناحمد عبد هللا حسين عبد هللا161951355008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتحوراء حسين حمزه عبد الرضا231952111004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينهادي احمد موسى جابر271951150209

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحمد حيدر فاضل براك271951005002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكربابلثانوية النهروان المختلطةعلي سلمان حسين راضي231951181021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينعلي حاتم حسين جاسم231951001033

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيذكربابلثانوية بيروت للبنينكرار حيدر ناصر حسين231941022040

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينعلي المرتضى ميثم عبد عون علي271941009073

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتليلى هاني كاين هادي241952097021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الرواد المختلطةلقمان عيسى شمران عبد241951020012

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكربابلثانوية العراق االهلية المسائية للبنينمقتدى حيدر حليم محمود231951260019
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قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتبان فالح حسن عباس231942093017

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكربابلاعدادية المشروع للبنينمصطفى علوان ثمل سلمان231951010043

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينمحمد فالح حسن عزيز271951005031

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكربابلاعدادية كوثا للبنينمنتظر حامد حسن سريع231951051061

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينزيد محمد علي ابراهيم عليوي271951154079

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتمفاز كاظم صحن فرحان231952125008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلاعدادية السدة للبنينعلي احمد عبد االمير عليوي231951016024

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيذكربابلاعدادية االمام للبنينعلي عامر عبيد لفته231941013057

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىبابلثانوية التسامح المختلطةساره رحيم كاطع كمر231952192004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتروان امين جبار صالح221952125008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينعبد الرحمن طالب عواد علي161951006062

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكربابلثانوية الصديق للبنينحسين علي صالح مهدي231951027011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكركربالءثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةمرتضى جبار ذياب زغير271951112017

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء شوقي زويد حسين251942070071

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0احيائيانثىالنجفثانوية المرتضى االهلية للبناتزهراء علي عبد عوده251942110018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناترقيه نجاح شعالن سلمان251942170148

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينعباس علي هالل عبد الساده251941009132

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتنبأ فراس حبيب ظاهر251942053095

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين حسين حسين عبد هللا251942086015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينفضل هللا عالء كامل فاضل251941200127

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتمالك مقبل سوعان ياسر251942058064

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىالنجفثانوية القمة االهلية للبناتغدير ناجح عبد األمير جبر251942101197

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعلي رسول جاسم حمزه231941257120

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتساره عزيز جبار عبد الزهره251942057048

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فاطمه خضير عبادي مهدي251942192073

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينزين العابدين فالح حسن مناتي251941200070

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتبركات باسم مزهر عبود251942108041

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمنتظر جاسب عبيد خضير251941150377

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد رائد رسول حسين251941031284

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات بنين عالء مهدي عبد الحسن251942192003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةبنين محسن جابر كاظم251942122031

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي قحطان عبد الزهرة شعالن251941009173

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات نور الهدى عبد زاجي جويد251942192110

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.6احيائيذكرالرصافة االولىثانوية القيروان للمتميزينحسين عيسى خنجر جبر131941037035

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأحمد عبد األمير عبد الكاظم عبد241951203011
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينيوسف ثابت صيوان عبد النبي161951363239

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالنجفاعدادية شمس الحرية للبناتمرام محمد حسن عبد الكاظم251942094058

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينمرتضى صباح صافي شنشول241951207081

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد رائد حسن ركن251941150291

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينعبد هللا عبد الحسين يوسف عبود161951045020

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينعبد الكريم عبد الخالق عبد الرزاق عبد علي161951017037

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةمثنى علي دخيل عبد291951109036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينزيد عامر علي زكاط251851001089

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينهشام سامي حميد حنون221951306138

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينمحمد صبيح زرينخ عبيد221951313033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاستبرق محمد جابر حسن251952096001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينعمار سعدون موتي محسن161951352154

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينمجتبى شاكر جوال حسون161951364206

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتبتول فليح لفته مطر161952381020

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينكرار حيدر عدنان عبد الحسين251941200133

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء ضياء كاظم راضي251942062352

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمؤمل محمد عبادي عبد موسى251951009088

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينديار حيدر داخل علوان251951001057

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةبنين طالب سعيد حران251852122010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينعلي غانم حميد خليل161951014044

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البتول األهلية للبنينجعفر مناضل يوسف فرج161851095003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةميثم راضي فاضل موسى251941113027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتنور ناصر حسين جبار221952190060

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينعلي نجاح عبد محمد241951203155

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتسكينه سعدون عجيل خضر241842117066

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الكرامة للبناتاديان جاسم ستار جاسم221952151001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينامير جابر عباس كاظم251941200018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ن والقلم االهلية المختلطةامجد حسين نعمه محمد241951168002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتنور جميل عبد الكاظم حسين161952383138

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينهشام هاشم هنيدي حسين221951302095

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينزين العابدين فارس يحيى عبيد251951012050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتهدى محمد جبار بشاره221952190062

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمنتظر قاسم يحيى حسن251951012137

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينزيد حيدر هاتف موسى251951205057

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي حسين عبد الحميد جالب251951009068
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعبد هللا حمد شكران جياد251951150136

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناترفاه فواد عبد االمير عبد251952111021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينمحمد المهدي صادق مطشر نجم221851018064

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينعلي محمد عبد االمام مندي161951426026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينحمزه عبد الحسن حمزه كاظم241951202011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد تقي وليد خالد عكله251941150280

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينثنوان عبد الزهره هادي دغيم161851033011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرماح العوالي للبنينليث فاروق عبد الحسن عاتي161951307033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينمحمد كريم كاظم خماط161951002212

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحمد نائل عبد االله حسين161951426003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينكاظم عبد الزهره جبر عباس251951001135

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الثقة االهلية للبناتنور رحمن ناصر حسين241942081095

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمصطفى كاظم شهيد نبهان251951122066

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينحيدر فرحان عذافة عبود161951363075

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء علي حسين ديوان251952059101

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينصادق فالح حمزه عبد251951044059

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىالنجفاعدادية شمس الحرية للبناتزهراء خليل إسماعيل مصطفى251942094025

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتزهراء علي قدوري نعمه161952194004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينكرار كريم فرحان دخن251941007245

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينحيدر جابر غياض غالي221951300054

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينكرار كريم مهدي فليو161951364153

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينيحيى محمد عريبي جابر161951075114

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتخوله كريم شاهر جويعد221952323033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات ايمان محمد عبد الرضا مسرهد251942084116

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيانثىالنجفثانوية المرتضى االهلية للبناتسناء جميل طعمه محمد251952110004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي محمد شاكر عبد251941031510

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينعالوي رحيم سوادي كاظم251941001165

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينعقيل تحسين هادي حمد251951010041

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فاطمه هادي جبار علي251942084749

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتزينب محمد جاسم موسى231942153100

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجماهير المختلطةحسين حسن جبر مهدي231951183017

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينوجيه الرحمن عوده حسن شنين251951157170

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينحسين كاظم حنون موسى161951022027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلي جبر عبد هللا حسان161951060120

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية احمد الوائلي للبنينحسن حامد سالم عبد هللا161851050026
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتتقى احمد نوري احمد251952083009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينسجاد عبد هللا عاصي مري161951094052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينعلي منتظر يحيى سعيد251951044096

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعبد هللا محمد عبد الزهره محمد251951157080

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينذياب مسافر هالل عبود251951001059

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد صالح مهدي عباس251951009008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتايه حسن هادي عبد الكاظم251942096047

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات رتاج صالح جاسم حمزه251942084288

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزهراء رحيم شاهر جويعد221952323052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتايناس سلمان عباس علي251942059064

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه كاظم مسلم حسين251942096316

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف للبنينحيدر محمد مطشر جواد221951022038

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمصطفى عبود علي عبود251951012126

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعيسى احمد عبد هللا ابراهيم251951205094

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتحوراء نجاح جاسم مظلوم251952170036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينعلي نعمان عبيد عباس251951153097

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الروضة العباسية للبنينسجاد كاظم كريم صحن161951080014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتاالء حسين جبر عبد الحسن251952170009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينجالل فتحي حميد عبد اللطيف271941046013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتهدى سالم حسن علي271952060021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتفاطمه علي عباس علي251952055005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمرتضى فارس محسن عبد251951044153

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينعبد الرحمن صالح خليل علي161951426018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيذكربابلاعدادية الكفل للبنينعلي فاضل صاحب عبد االمير231941032057

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنيناحمد علي حسن كاظم251951205003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالنجفللوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة علي حيدر صالح مرزوك251951033004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتبنين سمير غالب مجبل241952097008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزينا كريم حسين زغير251942170207

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينوسام علي غثيث فاضل251941151145

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية احمد الوائلي للبنينعباس يوسف عبد الكريم احمد161951050051

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات وفاء محمد صابر ابراهيم حسين251942192185

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينمحمد عزيز فزع نايف221941309027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتسبأ عماد كاظم كشيش241942117102

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرماح العوالي للبنينعلي محمد خير هللا سوادي161951307031

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينامير علي كحيط حزيم251941008025
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينزيد عالوي هويدي حالن251951044050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتبنين ماجد حميد طه251942059107

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية احمد الوائلي للبنينحسين مصطفى خلف فرج161951050030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زينب مهدي عزيز عبد زيد251942084517

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتنور محمد شمخي حسن241942114300

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء ماجد رحمان كريم251942084438

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينعقيل حسين جبار برهان251941010084

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتنورا شهاب احمد داود251952170127

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتوالء حسين هالل حمادي251942068056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0احيائيانثىذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةارجوان عبد الستار جواد محمد كاظم221942311004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفرح حبيب ظاهر حبيب251942170344

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتمروه حسن عبد المجيد مصطفى251942059529

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء مالك عطيه حمزه251942170198

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةرباب سالم عبد زيد عباس251942122046

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائيذكرالنجفثانوية بين الحرمين للبنينيوسف وارد رحيم ثويني251941046039

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمنتجب سرمد علي حسين251941205379

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناترواء حسين دخيل عباس251942170153

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء فليح حسن غالي251942084431

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنيناثير فاروق حسن عبد251941151005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمحمد تقي عماد صدام علوان251941205270

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيذكرالنجفثانوية بين الحرمين للبنينحسن عبد هللا معتوق صالح251841046009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينعلي حسين جعفر علي251941007189

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينمحسن حمزه جزار حسن241941029066

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةامير دايخ حسين عبيس251941122011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينحمزه محمد عبد االمير عبد الزهره251941001097

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتمريم علي حميزه كاظم251942059553

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناترسل فاضل عبد الساده جبر251942059208

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينكرار حيدر كاظم عبد هللا251941009194

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينقاسم محمد جوده عبد الزهره251941150249

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناترسل حيدر صاحب صالح251942064017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيانثىالنجفاعدادية واسط للبناتايات كاظم طرويل يونس251942066009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ن والقلم االهلية المختلطةحيدر ضياء عبد ادريس241941168024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر عقيل حسين خلف251941007358

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناترباب نوماس لطيف عبيد251942170128

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرقان محمد عبد الرسول محمد251942100328
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعلي حسن هاشم مخور161951047082

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتنبأ حسن صالح حسن161952224016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلي عبد العباس حنون جبرة هللا221951300132

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينصادق جاسم شريف عفطي241851008009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمرتضى صالح عبد المهدي محسن251951150236

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتصابرين رسول عبد هللا حميد251952170088

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه ثامر محمد حمزه251852059227

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينسجاد غانم هادي مزبان161951371083

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينجاسم فالح راضي حسن161951036017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنيناحمد عبد الرزاق عبد الكاظم عجيل241841016004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينحيدر عباس عبد الجبار هاشم161951358050

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتشروق ناصر محمد سدخان251952059140

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية األنوار المختلطةاسراء ثجيل عواد فرحان291952107001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمحمد راضي عبود ساير251951052032

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالنجفثانوية القمة االهلية للبنينحسن لؤي حسن عمران251951200008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىميسانثانوية قلعة صالح للبناتحوراء محمد عبد الرزاق عبد الحسين281952066004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتزهراء ماجد محمود صالح161952252012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتمرام خير هللا عبيد عبد الحسن161952401073

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمحمد زعالن بردان هالل251951001157

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمحمد علي منشد هادي كاطع251951001170

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتمنتهى كاظم أرحيم عرموش291952054043

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتحوراء حيدر صالح مهدي241952117020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينعلي عبد االمير جبار سمين271951036049

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالنجفثانوية المرتضى االهلية للبنينميثم عبد الكاظم كامل عبد هللا251951209037

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء محمد عبد الساده نعمه251952084063

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتزهراء حيدر عزيز مسلم251952057008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنيناحمد عبد الحنين فاضل سلمان161851017007

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتغدير حسين سهل كشيل251952111047

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمهدي احمد حيدر حسون251951205156

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابي تراب للبنينعلي عماد رزاق عبد االمير241951006016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينامير مجيد ياسين عبود251941152005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنيناحمد فرحان صالح مهدي241851015003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينعلي لفته جياد خنفوس251951001121

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتفاطمه عبود محمد علوان251952083018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونجعفر عبد الستار جعفر موسى161951400030
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينعلي مؤيد نوري مهدي251951044091

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية غماس المسائية للبنينحسن ذياب كاظم عبيد241951201007

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعبد الكريم احمد حاكم عبود231941257100

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتبنين عدنان علي عسكر251942059095

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتاسراء رعد صاحب محمود251942086109

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةثمر جابر عبد زيد ناصر241942167006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمؤمل سالم صحن مراد251951008126

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينباقر محمد دغيفل داود251951007024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتأيناس عبد هللا نعمه محمد251952056001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية واسط للبناتهديل تركي صاحب مجيبل251952066022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي حاكم عباس لفتة251951150147

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينسيف لؤي عباس عبود251951001075

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتزينب منعم حسين محمد علي251952059124

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكرالنجفثانوية نور المعرفة االهلية للبنينزيد سالم موسى حسون251941208012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غدير خم للبناتسكنة عاشور مهجر خضير161852268020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىالنجفثانوية براثا االهلية للبناتزهراء حيدر كاظم حمودي251942108138

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينرضا عماد ذيبان عاجل251941007118

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالكاظم هيثم كاظم جواد251951044012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتطيبه ظاهر حبيب علوان251942056086

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينصفاء منهل عباس مهدي241951202026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينمؤمل عباس جبار علي251951009087

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زهراء خضير عباس مرزوك251942084391

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتزينب محمد جعفر محمد251942059357

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينكرار نجم عبد خلف251851044123

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينسيف سعدون عبد الحسين راعي251941014055

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينباقر رائد عبداالمير ياسر291951151023

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينعلي طالب جبر أبو حوله251951027032

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتفاطمه احسان سعيد عبد الزهره251942083055

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية االمين االهلية للبنينسجاد ستار عبدالجبار جاسم241951069007

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينحسن علي ياسين علوان251951027011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمقتدى عبد الرزاق علي جابر251941044391

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينمحمد باقر مهدي حسن161951043091

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ عالء عبد الحسين عبد251942100382

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينعلي خالد حسن سالم161951017045

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينداود سلمان عباس حسين271951006010
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناترقيه زيد حسين حبيب251942059220

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد عباس حسن محمد251941031322

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكرالنجفثانوية العباسية المسائية للبنيناثير رحيم بديوي خشان251951156001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدر المنثور االهلية للبنينمحمد علي حمزه خماس161951433034

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الرحمن االهلية للبنينحسين مهند شاكر سلمان241951045011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد حيدر كريم عباس251941150288

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينامير رائد تركي عطيه251941007027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينسجاد جمعه هاشم منصور161951364084

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالديوانيةالخارجيونامير احمد هادي عزيز241951400005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الشنافية المسائية للبنينعلي عبد الزهره هادي كمون241951205005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء هاشم عاتي عزيز251942056063

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينحسين عالء كاظم عبود251941044096

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين علي عبد الكريم محسن251942056022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمحمد رزاق عبد الكاظم عبد علي241941015122

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة محمد نعمة محسن251942086066

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات هبه محمود عبد الحسن جويهل251942192142

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينحسين نعمان كريم حبيب251951153040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتآيمان فارس عبد الرضا مهدي251942089007

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالنجفالخارجيونعلي حسين رسول عبد251951400026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ام قصر المسائية المختلطةساره منير داود سلمان161952350002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينأيمن فراس جمعه راضي271941002032

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىالنجفثانوية ينابيع الرحمة المختلطةانتصار عبيد خسران حمادي251942119005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىميسانثانوية جنة الخلد للبناتنرجس رحيم ياسين مجيد281952090045

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزهراء زيد جبر عمران241942220213

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتسجى علي مال هللا كاظم251952057011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتوفاء حميدي محمد عجيل241952102037

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات وسن لؤي طالب كاظم251942192183

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه محسن عبد علي محمد251952170108

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكرالنجفاعدادية الوحدة للبنيناحمد عبد الحسن حسين عبد االمير251841005001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية بابل للبناتمريم عبد الحسين محمد كحيط121942095056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتزهراء احسان عبد الهادي حسن241942093050

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتزينب محمد دخيل عناد251852075028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيانثىالنجفثانوية العدالة للبناتسحاب صدام زايد شنان251952054014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر مجيد علي محمد251951150082

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسين فالح مرتضى محمد251951024008
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتشهد علي حسين علي251942055069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينعلي نوفل صالح مهدي271951154134

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات برقيه علي رشيد موسى251942100152

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينعلي سالم جابر حمزه251941011038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنيناحمد فالح حمدان دهموي221951308005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينزيد وفي عبد الجليل جودي251941044148

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فرح ستار محسن جبار251942084755

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتنور اكرم هاتف سلمان251942075074

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينعباس عبد االمير حاتم جليل251941205148

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيانثىالنجفاعداديه امنة الصدر للبناتنور ناجح سعيد عسكر251952082040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةحسين مايح كريم جسوم251941122039

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمحمد علي محمد خير هللا زويجي251941007295

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات آيات نجم عبد الزهره عطيه251942084108

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء جعفر عبد هللا بريج251942070068

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينمحمد ظافر محمد مخيلف271941003024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 493.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد مصطفى محمد جواد كاظم251941151115

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائيانثىكربالءثانوية شجرة طوبى للبناتفيرند كريم عبد القاسم حسن271942096029

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينعلي عباس محمد علي جاسم271941154078

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينمحمد المهدي قصي عبد الكريم محمد حسن271941019085

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينعباس محمود حميد كاظم271941020046

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينحسين تقليد محسن كاظم241941202020

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينعلي حسين ماجود عريبي271941003019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينحسن راضي محمد حسين271941002041

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتهديل عبدهللا ابراهيم عبدهللا181942176181

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتغفران ابراهيم حسين يوسف271942062090

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنينمحمد المهدي غسان عبد الحسين عباس271941045056

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتهناء مجيد ثجيل ناصر241942220545

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينقاسم كريم عطيوي جعفر271941008095

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينليث علي شدهان عبيد271941002140

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينحيدر احمد حسن مكطوف271941151020

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبزمزم كريم حميد كريم271942065030

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتريام صالح حسن جبر271942062045

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىبابلثانوية الغدير للبناتهدى قاسم يوسف علوان231942131073

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينحسين عبد االمير ناصر محمد271941154139

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىكربالءثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتندى هيثم درو جاسم271942070060
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينحسين احمد هاشم عبد علي271941005051

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينمصطفى محمد علي كريم271941008129

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينحسن هاشم محمد ردام271941007025

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتحنين حسين عبد طوفان271942087037

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينمحمد ابراهيم مهدي مصطفى271941019084

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرياحي للبنينمنتظر طالب عبادي عبد271951013133

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الشهيدة آمنة الصدر األهلية للبناتزهراء احسان علي خضير271952074003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينسجاد محمد عبد السادة مختاض161951002095

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينمرتضى موفق ناصح جمعة161951043109

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىكربالءثانوية األغاريد للبناتنور عمران موسى علوان271952092023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينمصطفى فالح حسن محمد271951001146

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينبالل صباح حسين علوان271951007014

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتعذراء حازم حسن عبود271952068049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينمحمد قاسم صدام شخيتر161851020088

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتحوراء علي عريف سعيد271952063025

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتغفران طالب حبيب عبود271952064061

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتاالء حسين نور عطيه271952058009

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنيناحمد عادل عبد الكاظم محمد271951154010

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزمن عباس حسن حمزه231942271164

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتزهراء باقر علي عبد الساده271952064031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينوليد عبد الزهره حسين سلمان271951010102

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناترغد علي سالم رضيوي281952051021

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينجواد احمد مهدي عباس271951002023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتدينا رائد يوسف شاكر161952253011

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكركربالءثانوية الخيرات للبنيناحمد شاكر عزيز فرمان271951023002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية بغداد للبناتعذراء ريسان خيون نجم271952079024

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينرضا ياسين عبد الحسن عبد161951051045

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكمال طلعت مالك عبد271951150156

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعبد هللا طارق جبار عبد علي161951060110

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتزينب مسلم حسن كاطع271952067032

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتاسراء شهاب غالب خضر221952321002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتزهراء ناجح عبد األمير خليل271942087075

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتبنين عالء منصور نصر231952117010

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينحسن كريم عبد الحسين حبيب271941019017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيذكركربالءثانوية االوائل االهلية للبنينأحمد ماهر شاكر صالح271941039001
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمحمد طاهر عبد الوهاب طاهر161951047118

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينعلي كريم عبد الكاظم جاسم271951020024

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكركربالءثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينمحمد احمد محمد هاشم271951033038

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالحسين ناظم محمد خضير161951060022

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتعال عادل فاضل خلف161952173023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينحسن عبد الكريم شندي ثامر161951084042

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيذكركربالءثانوية الوركاء للبنينعباس ابوشنه شاكر سلمان271951040011

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينبشير عباس سعدون عبد الحافظ161951140021

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناتاسراء احمد مغامس عبود161952231003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتفاطمه زهير حسين علوان271942091117

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتتسنيم صالح عبعوب سبع271942091026

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفهود  للبنينحسن علي ديوان حنيش221951046007

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينعباس شاكر عباس علي271951008049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتوداد اديب حسن عرين271952057080

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناترقية محمد عبد محمد271942063055

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الريان المسائية االهلية للبنينمحمد باقر جمعة محمد161951374011

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينمنتظر رسول ابراهيم كريم271941046113

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينأحمد حسن جواد حسون271951019001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنيناحمد خالد عبد االمير علوص271951002007

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينمجتبى حيدر علي جبر271941019081

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد عبد الباري محسن سويف281951151619

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينحسن علي مكي احمد161951006027

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينحيدر احمد مهدي صالح161951357113

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينعلي قاسم خميس علي161951140069

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتزينب محمد عبد الرضا محي271942058164

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتفاطمه محمد حسين مطلك271942056294

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتزهراء أحمد هاشم جعفر271942091053

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينمحمد مرتضى احمد محمد هاشم161951002213

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينمحمد فؤاد نزار عبد الحسين221951302082

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينحسن علي لطيف حسين271951015017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيانثىبابلثانوية مصباح الهدى المختلطةنضال جميل عبدالحسن محسن231942205030

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الوقار للبنينعلي محمد حسن ضيدان271951046070

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيانثىكربالءاعدادية الروابي المسائية للبناتورود احمد ناظم رضا271942161044

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعلي خالد علي محمد161951363134

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتايه احمد حسن كاظم271952160023
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبزهراء قيصر غالب فيصل271952065021

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينعبد المجيد عبد هللا مجيد عزيز271951003036

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينزيد عماد شهيد كريم271951037013

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائيانثىكربالءثانوية النقاء للبناتتبارك محسن كاظم هادي271942101009

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتزينب عادل عبد هللا جبر271942055138

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينعزت فالح حسين خلف271941154068

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0احيائيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتنور الهدى عقيل عبود نعمه271942088220

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكرار وهاب عدنان محمد271951153116

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الرافدين للبنينسجاد نزار قاسم ابوشنه241941034019

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0احيائيذكرالديوانيةثانوية النجاح االهلية للبنينمرتضى كاظم عبداالمير علي241941068016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتزينب هادي عبد االمير عطية241842106067

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتزهراء جواد كاظم عيدان241942096064

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائيانثىالديوانيةللبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء بنين حسن كاظم سباهي241942098003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الجمهورية للبنينزمان داخل مرداس حسن241941038022

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتسجى عدنان هادي مطلب241942220318

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0احيائيانثىالديوانيةثانوية المعالي االهلية للبناتصفا فاهم كامل محمود241942128008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينمصطفى عامر شاني ظاهر241941207145

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينمهيمن صالح طالب حمزه241941009130

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينبهاء جميل عبد الحسين ابو حسنه241941002021

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينوليد ناجي وليد يوسف241941203310

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتزهراء رحمن بردان عبد241942114126

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتعذراء ميثم صالح ياسين241842108089

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتزهراء باسم عبد سرحان241942118048

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينمحمد رزاق حرج حسين241941003244

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنينكرار مسلم وناس عبادي241941036112

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيذكرالديوانيةثانوية النجاح االهلية للبنينمحمد عبدالحمزه ياسر محمد241941068014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينعلي يحيى نجم عبيد241941003203

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الشافعية للبناتاسراء شفيق عبد هادي241942111007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينمحمد قاسم فليفل غياض241941207122

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينعبد هللا نبيل جابر كاظم241941204060

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالديوانيةالخارجياتزهراء حاكم جواد محمد241942401020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتحنين عبيس هالل حسن241942220109

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الرواد المختلطةمجيد كريم حسن عبود241951020013

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الطموح األهلية للبنينفاروق مجيد عبد الكريم علي101951037009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالديوانيةالخارجيونكرار احمد علي حمادي241951400031

739 من 504صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتنبأ حيدر سلمان فرحان241942108151

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتنور فرحان عبد ناصر241942139155

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الرباب للبناتفاطمة ميثم حميد ناجي241842094098

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينمقتدى ابراهيم ذياب جويد161951016121

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتزهراء فرج جميل جبر241942095052

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتبنين ضياء علي حمد241942110016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينمصطفى مسلم عبد النبي مخور161951015103

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتاسراء فاهم جابر سلمان241952124001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزهراء ناظم دحام كاظم241952220082

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكرالديوانيةالخارجيونامجد ابراهيم حسون حسن241951400003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينحسنين فليح حسن شناوه241941208012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتنور حسن كاطع جبار241942106169

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتفاطمة كاظم فرج حاجم241952106029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس جواد كاظم عباس251941008098

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينزين العابدين حسن نادر عودة241951207036

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتنور فاهم هلوس اجريو241942122122

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينهاني جفات شطب هراط241951009024

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنيناحمد فاضل عبد القادر محي161951002014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىالمثنىالخارجياتسرى علي جبار حمود291952401010

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينمنتظر عصام رشيد موسى161951022093

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينعلي حسين كنيص فنجان241951017033

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمصطفى فاضل جبار علي241951203225

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينجعفر فالح حسين جالب241951211008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينعلي اقبال دوحان جالب241941207074

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينحسين كريم حسن عباس241951204031

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنيناسماعيل عادل عبد شمخي241951211005

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينعباس عبد علي محسن بدن161951017034

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنينحمزة حاكم عبد مسير241951063012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النصر للبنينعالء محسن ابراهيم عليوي241951064024

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية المرادية المختلطةبارق جمال عناد بعيوي241951158002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيانثىالديوانيةللبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء رسل احمد جبر حسن241942098009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينامير محمد محي عبد الرضا241951204009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينموسى عدنان كريم شعالن241951017056

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينعلي كاظم جواد عبد الحسين241951002059

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية سفوان المسائية للبنينعبد الملك هاشم حسين جاهن161951356036
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتمريم قاسم كشاش حسين241952106032

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينحيدر مهدي جليل عبد241951017014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينجعفر محسن حاتم محان251951008031

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينكاظم فرج كريم عبد العباس241951027039

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينحسين جبار حاتم منوخ241941207035

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينجعفر حسين نعمه حنون241941010024

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناترشا ماجد نعمه عبد هللا241952102014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينمحسن دينار غركان سلطان241951024011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتحوراء هندول ستيو عبدعلي241952080007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتطيبه كميت جبار شوملي241942096111

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينعلي حسين صبار حمزه241951211030

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىميسانثانوية العذراء للبناتنور صباح دحام منحوش281952058031

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتاسيل محسن عويد زغيرون241952115003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينوالء كاظم حسن كسار241951202060

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمؤمل كاظم مجبل مشعاب241951203175

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنيناحمد حسن غانم حسون241951036001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتزهراء محمد ناصر محمود241952121022

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنيناحمد ماجد جعاتي قاسم241941003024

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتهبة رائد احمد شامخ241952108048

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النصر للبنينباقر سلمان عموش حسن241941064012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينمرتضى ناظم مهدي زياد241941001283

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتزهراء غانم طهيلي سالم231952109016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينعلي حسن حمود جهولي241941018061

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناترغد عبد الرضا فليح عطيه241952107006

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الثقلين للبنيناحمد محسن دخيل فليح241851030005

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينضياء حيدر حميد مطرود241951017020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينمشعل حمد زياد زراك161951039117

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية العروبة للبناتغفران رزاق كريم علي241942120207

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتهيلين قاسم مهدي خلف231952109036

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتزينب مطشر ياسر شمال291942085093

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتتبارك محمد عبد وطبان241952220036

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةحسن علي فالح عبدهللا231951168006

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم للبنينحيدر مهدي عسكر حسن231941006053

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الصديقة للبناتزينب قاسم محمد عبد هللا241942146036

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكربابلثانوية االنفال المختلطةزيد نصر جاسم كزار231951169012
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيانثىالديوانيةالخارجياتحوراء احمد جودي مهدي241952401002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتكمائل حاتم زغير عراك241952220130

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الرافدين للبنينمرتضى محمد عبدالحسين حمد241951034029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتريتاج عبد االمير صيهود كاظم241942103047

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعبد هللا عقيل عبد هللا غياض291941153181

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينمحمود علي عاجل عطشان291941003259

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتطيبه ضياء بريد مشكور291942056102

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعائشة عبد العظيم ابو خويط حرجان291942153064

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتزينب محمد جابر صياح291942069023

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينعلي عدي هادي خليوي291941007235

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسن عبد االمير فتنان عكاش291941153078

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينمصطفى عطية مطلك عبدالحمزة291941004117

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينمحمد صباح دريس حسن221951009044

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينأمير شاكر فيصل عباس291941003022

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينمصطفى ايوب يوسف وناس241951204073

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتصابرين اياد هندول بهلول291942052169

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنيناحمد عبد الهادي صخيل هديب221951041005

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الخضر النموذجية للبنينعامر ياسر فرحان جبار291951005051

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىالمثنىثانوية االندلس للبناتافياء خليل خيرهللا مزيد291942053004

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسين اياد جابر عبد الواحد291951153077

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتهدى رزاق راهي وادي291942052264

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينعلي عبد الحسين مزهر حسن221951050026

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمحمد نور عاطف محمد طاهر161951363203

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتتبارك جوده عبد اللطيف ياسين161952283005

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعقيل محمد طالب محمد جواد161951363119

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينياسر عبد االمير ياسر عبد الرضا161951005064

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينعباس نجم سليبح محمد291951004085

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيانثىالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةهيلين علي مجلي احمود291942109007

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابي تراب للبنينعباس فرج دهيم خليوي221951081035

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنيناحمد ستار هادي مهدي161951371006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونمحمد الباقر حافظ مجيد هاشم161951400122

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكرالمثنىاعدادية نهج البالغة للبنينعلي غسان جواد حسين291941026035

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينمنتظر صدام كاظم هالوي291951007188

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةايهاب ناصر حسن علي291941153047

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينقاسم سالم عطيه عياز161951371148
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناترمله عقيل كاظم حسن161952383042

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينمصطفى حسن رحم عبيد241941012090

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينماجد سدخان نعاس عباس291951004133

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتبنين ماجد محمد حمزة291952057016

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةسجى عبد الحسين مجبل بريس291942153053

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزهراء ابراهيم عمران مكي221952323047

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةفاخر جاسم فرحان بطاح291951153234

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية االندلس للبناتزينب حسام حبيب يحيى291952053012

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحمار للبنينمحمد سفاح موحان سفاح221951044010

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينباقر حيدر عزيز عناد221951011011

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينمحمد منتظر عباس جعفر161951139120

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتسجى عبد الحر شجر عزيز161952243035

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمحمد فاضل سلمان عبد الرضا241951203199

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتزينب حسين سعود عبد هللا291942051169

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىذي قارثانوية البدر المختلطةغيداء محسن فارس عذيب221952216003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتاسماء صفاء فاضل محمود161952218005

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينسجاد علي صكبان عبد291851004081

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتزينب علي جليل هادي291952055018

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتوسن هادي محمد عبود161952225042

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينمحمد عبود رباط كطران291851004172

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتمنى رزاق راهي وادي291942052238

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتاسراء شاكر حميد عاجل291952085003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسين جابر عجمي واوي291941153083

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةشاكر صباح شاكر رويضي291951109013

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتخديجه ماجد ثامر ياسين161952380016

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية المستقبل االهلية للبناتعال ساجد منسي عبد241952133002

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتميالد فضل غازي عواجه291952057082

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنور علي هاشم عبيد291952057086

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينخطاب ضياء نوري عبد الحميد161951358052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينامجد عماد عبد حمزة291951003018

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتفاطمه عبيد علي عبيد161952163022

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاسامه ماجد رسول كريدي291941153032

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية علي األكبر للبنينحامد نعيم عبد نور احمد291951105003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعقيل هشام فالح فنان161951363120

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينعلي عبدالستار هادي ديثان291951013018
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينمنتظر شعالن كليب خضير291951004177

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيانثىالمثنىللبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ساره سعد عطا هللا عبد الساده291942082011

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينعباس مضر يحيى عبد291951003093

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعلي جبار كاين كاظم291951153195

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينسجاد كامل مدلول شنان291951100086

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية المرتضى االهلية للبنينحيدر عدي محمد عبدعلي241951065005

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتايناس نعمة محمد مايوس291952067005

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاسعد ناجح صاحب عبد الرضا291951153023

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتفاطمة عدنان حزام عزام291942050146

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينجعفر عدنان هالل جواد291951004024

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية األنوار المختلطةحيدر حسن صكبان كعار291951107010

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينعلي راضي عبد هللا سبع261941203034

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعبد هللا مهدي سلمان محمد231941257103

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينعامر كامل حسن سعد241941208029

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعمار كامل عبد السادة جابر291941153239

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةمحمد رافع نواف تركي191941345038

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينعباس مهدي عباس جاسم271941009063

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمسلم ذياب غانم لجالج161941363050

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكرميسانثانوية قلعة صالح للبنينمحمد عبد الحسين حلو زاجي281941014021

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينحسين عبد الحسن حنون مشالي161951084058

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينقاسم جعفر هادي عاتي161951363161

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتزينب جبار عبد حسان221952427042

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونمحمود علي فالح ناصر161951400136

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتابتهال شاكر عبد المهدي غاوي291952057001

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينعلي شاكر يونس رضا291951002073

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكربابلاعدادية القدس للبنيناحمد زاير رغيف وكع231851055001

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينليث عبد االمير رهمه حسن241951202042

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينمصطفى محمد خاجي عبيد221941356128

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحيدر علي عبد الحسين فرحان221951310073

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينسجاد ستار جبار خضير161951017029

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر عبد الحسين اسود ناشور251951150080

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية القيثارة للبنينمنتظر حميد كاظم يونس221851051060

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينذو الفقار محيسن عليوي حسن231951019025

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينعبد هللا وصفي كامل راضي161951042037

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينمحمود عبد الرزاق محمود سلمان111941009030
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0تطبيقيانثىبابلثانوية نخب بابل االهلية للبناتزهراء نعمه حسين كاظم231952141009

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتفاطمه جمال كريم محمد241952130030

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينحيدر داخل رزاك شاكر271951154066

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0تطبيقيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتآيات علي فرحان صالح231952107006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنيناحمد جبار حسن حبيب161951016002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0تطبيقيذكربابلثانوية المواهب االهلية للبنينحسنين علي حمزه عسل231951064002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الهدى االهلية للبنينعلي حسين صالح جودة221851014017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0تطبيقيذكربابلثانوية االصول المختلطةحسنين عيدان علي حسين231951180002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0تطبيقيانثىبابلثانوية الدوحة المختلطةزينب عامر حميد ضايف231952176004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رفيدة االسلمية للبناتاسراء احمد هادي شخير271952094002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية ميسلون للبناتزهراء يوسف محمود اسماعيل171952277013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتزهراء محمد عبد الرضا حسن271952160076

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0تطبيقيذكربابلثانوية التوحيد المختلطةرضا جواد كاظم عبيد231951204003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0تطبيقيذكربابلثانوية العراق االهلية للبنينمحمد حيدر مجيد عبد الحسين231951062012

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينحسن ابراهيم محمد حنتوش231951009010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتياسمين محمد موسى هاشم271852058170

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينمصطفى محمد حسين حسن271951007098

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتزهراء مكي كاظم محمد291952052016

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتسحر صالح مفتن حسن271952052032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمحمد المصطفى حسن حمزه جواد231951020055

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0تطبيقيانثىبابلثانوية االنفال المختلطةبسعاد خضير مخيف دبي231952169002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحسام شهيد سلمان عبد161851139013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناترواء محمد جاسم محمد231952108006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعبد هللا احمد ناجي زغير251951008092

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتتبارك حازم جبار حسين241952100021

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد جندي حسين عباس251951153115

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينمحمد جاسم محمد سعيد صندل161951357301

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينسجاد غانم عبد سريح241951207042

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلي عبد الحافظ مجيد عويد161951353087

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0تطبيقيذكرالنجفثانوية القدس المسائية للبنينقاسم عبد الرضا سرحان علوان251951152032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0تطبيقيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينعلي حازم عبد الحسين نعاس231951052018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتفاطمه الزهراء مسلم شاكر مهدي231952108013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينحسين ثامر حمزه عبادي241951211011

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0تطبيقيذكركربالءثانوية البيان للبنينمرتضى عبد الباري جري ناصر271851032059

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتزينب محمد حمزه عبد نور241952117029
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنيناحمد عبد اللطيف ثامر رداد291951151012

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتاشواق حسين هاشم عاشور231952091002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينمرتضى هادي عبيد ملهود271951003067

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0تطبيقيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينايمن طالب كاظم سعود271951152008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتكوثر جواد جاسم عبود241952100059

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمحمد وهاب حلبوص مطلك231951251282

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتفاطمه سامي حمزه عباس271952053017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0تطبيقيذكربابلالخارجيونالفضل عباس عبد الواحد عريبي231951400007

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الجماهير المختلطةزينب راضي حسن مهنا231952183012

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينقاسم احسان عبد الواحد عوده231951002041

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعلي محمد علي حسين231951251211

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتوقار قيس راجح كاظم231952078029

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينمحمد توفيق منصور يعقوب161951020086

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيذكركربالءاعدادية حسين محفوظ للبنينحسين كاظم شهيد حليوت271951027021

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتزهراء صادق عطيه علي271952160068

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينمحمد جواد كاظم علي291951007152

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيذكركربالءثانوية البساط االخضر للبنينباقر اسماعيل كاظم مايع271951034005

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الفارابي للبنينجعفر موسى شاكر جاسم111951002006

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتاسراء نوري مجيد عباس251952056003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنيناحمد وهاب حسين حمزه241951017002

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0تطبيقيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينامير جواد خلف عبد231951052001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتبنين فاضل نعمه خضير241952220031

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيانثىبابلثانوية الخليج العربي المختلطةضحى سعد سلمان حسن231952166003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فاطمه صالح حسن علي251942084729

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتمرام جواد حبيب عبد هللا251952170112

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمصطفى حسين نجم عبد الرضا251951205147

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتآمال حمزه نهيب نعمه251952170002

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنيناحمد عبد الحسين جبير عليوي241851012002

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزهراء مهدي حسين عبود241852220047

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتبنين سعيد كريم عباس251952111011

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينمحمد مطشر عبد سمير221951009049

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمحمد رعد هاشم هادي291951153263

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتزمزم رحيم سفيح ابوهنين221952155007

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكرار نعيم مهدي عباس251851116084

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنينعلي لقمان كاظم خنطيل241951036065
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينمرتضى عبد الساده بخيت محمد251951010068

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينامير طالب جبر عبد الحسين241951204006

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية األنوار المختلطةاحمد صبيح جبار حاشي291951107001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس فاضل مسلم جاسم251951008086

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينعلي ناظم اليج فنجان241951003015

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتغفران حامد عذافة جاسم231952090015

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتسجى هادي وحيد ابراهيم271952063058

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينمصطفى محمد يحيى عباس251951022022

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمهند محسن حاتم محان251951150280

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العزم المختلطةنبأ خالد جبر هاشم161952309038

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينرسول عدنان سعيد هاشم251951007078

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتُعال ضياء عبد االمير مكي251952059158

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكرالنجفثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحمد حسن حميدي سلمان251851041001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتزينب حيدر محمد عناد291952085013

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتاديان عبدالهادي شريف عباس241952100001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيانثىذي قارالخارجياتزينب محسن هادي سالم221952401017

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتايمان هادي مزعل غلب221952103008

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينامير محمد حميد هاشم251951012012

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية السجاد للبنينمراد كاظم عتيوي مدلول241951027047

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتايات ماجد حمزه عبد الرضا251952059024

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية التحرير للبنينحسين حمزه صاحب سودان251951050003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينمناف فالح عبد الحسن عبود251951015021

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتمارين احمد صاحب حسن241952100062

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينمحمد سعيد كريم عباس251951211034

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينحيدر محمد دعديش شويط221951307074

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتدعاء عبد الزهرة جبير جحيل291952052010

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينماجد شنشول جخيري سلمان291941100114

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتزينب عدي فاضل جعفر161922184013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينعلي عبد الرضا رباط عيد261921047132

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية االقصى المسائية للبنينجعفر صادق كريدي خلف151921075032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينمنتظر حيدر سلمان جاسم231921032094

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينمحمد حيدر علي حسن محمد231921004088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينابراهيم محمد جبر عبد231921002002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتتقى محمد طاهر تخت231922103004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينمحمد مهدي ضياء بيد هللا حميدي221921005058
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حمدان للبنينعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد محمد161921046036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتزينب حسن دحام كاظم231922081023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينعبد الحسين حازم حامد مطلك231921044042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالبصرةثانوية الدير للبنينامير مسلم عجيل عبد هللا161921025008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الفاتح للبنينمحمد تقي ناطق صالح مهدي141921176081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتنور ثامر مهدي سلمان231922109059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينسجاد عبد الرسول شوكان عبد الساده271921153052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعماد عبد العباس حسين عبد231921251182

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الهدى المسائية للبناتسارة محمد كاظم هاشم101922224012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينمحمد باسم فالح حسن231921004087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتزهراء عدنان جاسم سلمان231922145022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمصطفى طه هادي مهدي271821006064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكربابلثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينحسين علي عبود عمير231921258014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىكركوكثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةزهراء طارق توفيق قره ني201922283004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتشموس عامر جابر جلعوط231922101016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىبابلالخارجياتاسراء  عبد الكريم طاهر سلمان231922401001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمنتظر عباس صالح مهدي231921251251

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكربابلثانوية التراث للبنينحيدر عباس كاظم سرحان231921068013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتزهراء عواد حسون داود271922142032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرحاب للبناتهديل ناهي محمد كاظم111922148027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتسهاد ناظم رسن حسين271922053043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينحسنين احمد عبد الحليم ظاهر231921006011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعباس غالب عشعوش علي231941257093

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىبابلثانوية الحلة للبناتغفران علي عمران صاحب231822100023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين علي حسن عبيد حسون231921063036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتسماره مظفر عبد الستار عبد الوهاب231922086028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكربابلثانوية الصديق للبنينايمن عيسى مرزه حمزه231921027011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينعلي ناظم طالب كاظم231921044061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتمصطفى عبد المهدي جبار محمد271921049129

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىبابلثانوية بغداد االهلية للبناترفيف فاهم زاهر كاظم231922134005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةامجد حميد عطيه حمود231921173004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكربابلثانوية النيل للبنينصادق عبد هللا طالب عبيد231921033041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعلي هاشم كامل سرحان231921006041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتبراء حسين ناجي جلعوط231922107005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتكوثر عبد الكريم عباس حمزه271922107081
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتسجى سعد صبري علي231922091026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينحسين جاسم نوري حسن271921031043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتزينب محمد جواد راضي عبد االمير271922078027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينزيد عباس عبد العظيم موسى231921044026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتاسراء نعيم حسين عبود271922107009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتتبارك حسن محمد جعفر231922090012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكربابلثانوية الرحمن المختلطةجاسم جعفر كاظم عبيد231921165004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينعلي عباس شيحان بندر231921014048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0احيائيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتغدير رياض هادي محمد231942142201

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةامير حسن مجلي حمود251921113006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينحسين رحيم نعمه زناد231821016014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالبصرةثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينامير مسلم خلف عبد هللا161921438001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينعلي حسن هويدي ابراهيم231921009081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىبابلثانوية االنفال المختلطةريام عصام فهيم عبد231922169002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةكرار مصطفى جليل عباس231921212035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناترنين فاضل كاظم خضير231942090110

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتايات هادي عبد هللا عبيد271922053008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكربابلثانوية المؤاخاة المختلطةكرار عالوي حامد مهدي231921220010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناترهام محمد عباس عوده271922104029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىكربالءثانوية التفاؤل المختلطةفاطمه تركي عبد الكاظم عبيس271922110008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتساره محمد وافي هاشم111922089073

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىبابلاعدادية خديجة الكبرى للبناتصبا حيدر حسن عبد الحسين231922127031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينعباس احمد جاسم خضير231921011046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىبابلاعدادية ام البنين للبناتزهراء كريم محمد مصحب231922091017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكربابلثانوية ابن البيطار للبنينعلي صادق عايد جاسم231921163019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىكربالءثانوية شهداء مؤته للبناتتبارك جليل مال هللا سلمان271922108008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةحسنين كاظم محسن مصيخ231921173017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينمحمد قاسم هادي باصي231821042039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةحسين مثنى عبد العباس كاظم231921212009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىكربالءثانوية السلوى للبناتفاطمه محمد كاظم ربيش271922084033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية الخيام للبناتريام رياض حسن سلمان321922023006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنيناحمد كاظم جالب شدهان271921003005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينالحسين صالح كاظم عجيل231841019012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينعلي حسن عبد علي عاكول231921004056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىبابلثانوية النخيلة الغربية المختلطةجنان كريم سلمان رواك231922208003
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينعلي جواد كاظم عبيس231921251142

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكربابلثانوية سنجار المختلطةحسين ميثم محمد عبد علي231921189012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين محمد رومل اياد مزاحم231921063052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينمصطفى فاضل محمد علي خضير231921014079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينكرار اسماعيل أحمد منصور231921250057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينحسين مظفر كاظم محمد231921020027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينابراهيم احمد هيشان واعي231821054002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينياسر قاسم هادي صويج271921006074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنيناصعب شاوي جاسم هادي231921014005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتهبه حسن حسين هاني241922124048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلثانوية ابن البيطار للبنينمنتظر سعد عبيد موسى231921163034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينباسم محسن حسين حاشوش231921019003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىبابلثانوية النجوم للبناتآيه سامي كاظم حسوني231922130005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينليث رياض خليل اسماعيل231921043041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينمنتظر ضياء خير هللا جدوع231921004112

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتغدير نزار كاظم حمزه231922086032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةسجاد فراس ناجي حمزه231921212014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتمريم فارس رشيد سعيد231922108046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينكرار حيدر شريف محمد231921250058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتتقى حسين زبون كاظم231922125011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتزهراء جفات كريم ظاهر271922160034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالبصرةثانوية نهر العلوم االهلية للبنينحسين طاهر عبد الرضا محي161921390002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتصفا حسنين سامي جاسم161922383065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتحوراء رسول عوده حسون231922107011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتمريم احمد صدام نايف271922088087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلثانوية النيل للبنينعبد هللا ثامر وحيد حسين231921033051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينيوسف علي حسين كاظم231921009147

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتابتسام معين جياد جاسم231922102003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتبيداء نعمه حمد عبد231942120032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحسين عبد المحسن عبود فرهود231921042026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتفاطمه محمد جاسم محمد121922089048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينحيدر محمد علي باني271921025015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينحسين علي دخيل جمعه231821042014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعلي اركان عباس حمزه231921003036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعمار محمد سعدون واوي231921003056
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيذكربابلثانوية بابل للبنينعبد العزيز عباس عبد الكاظم غالي231941021070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاسحاق فضل سلمان بارح221921311008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىالبصرةثانوية االمجاد للبناتضحى عادل عبد الوهاب معتوق161922454025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتضحى فارس حميد جاسم231922271078

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكربابلثانوية الرحمن المختلطةعلي جواد كاظم موسى231921165016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتهبة ناهي عباس حمزه111922218069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتزينب حامد جالب صفر231942109105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىكربالءثانوية القوارير للبناتميس نعمان يوسف نادوس271922081039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىبابلثانوية المسعودي للبناتآمنه جعفر علي مصيول231922095001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينمهيمن ياس خضير نجد271921016194

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتسميعه خالد راهي عبد الساده271922160058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتفرح علي حسين جاسم231922114039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينحسين حيدر محسن دهيم231821004026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكربابلثانوية مأرب للبنينحسين وحيد هادي عبد الحسن231921049013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينعباس جابر طابور مطيع241941207060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتشمس محمد حسن رحيم141922090042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعباس مهدي محمد كاظم231921252054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتكروان حاتم محي حبيب231922090040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينمصطفى ياس خضير عباس231921014081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتحوراء عالء جميل مهدي231922121011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينعلي ماجد علي عبيس231921016052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكرار عقيل حاتم سعود271921153090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينأحمد موسى كناوي شمران231921006003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتزهراء ضياء هادي محمد231922087014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينعباس حامد ابراهيم عيدان231921014033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكربابلثانوية البشائر للبنينبكر فالح محمد حبيب231921028005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينمرتضى عمر حسين حميد231921052092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتبنين جواد كاظم حسن231922109009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيذكربابلثانوية المواهب االهلية للبنينمالذ علي حمزه عسل231941064024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينمرتضى بدري علي فاضل271921022042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزهراء عالء شاكر حنتوش231942271181

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينعلي ميثم كاظم حسين231921043034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينامير فاضل كاظم عبود271921153020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىبابلثانوية المرتضى المختلطةساره رزاق نور سلمان231922185002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتدينا حيدر نصيف جاسم231922088012
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتتبارك قصي عبد الواحد بريسم231922098031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتزينب رفعت هادي وادي161922257029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتاسراء سالم علي موسى231922086002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينحيدر رضا كولي كاظم231941060051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكربابلثانوية البشائر للبنينعبد هللا صالح عبيد جواد231821028032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىبابلثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتزينب عباس كريم حسين231922143011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمرتضى كريم عباس عبيد231921009122

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكربابلثانوية البشائر للبنينعلي عبد الزهره راضي مظلوم231921028015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينزين العابدين حمزه علي مرزه231921251090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينعلي عماد حمزه شعالن231921004065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتشفاء هادي مصحب جاسم231922090030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتنور محمود صاحب عبيس111922089126

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينهاشم سجاد حسين جاسم271921031216

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينعباس محمد صوين حمزه231921001031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتزهراء حيدر جواد كاظم231942153075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىبابلاعدادية خديجة الكبرى للبناتسجى طه ياسين حتحوت231922127028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكربابلثانوية الرشيد للبنينحيدر منشد عبود جبر231921065014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي فاضل فاهم عزيز231821173051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتزهراء محمد صادق مهدي محمد حسين231922107021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمقتدى ماهر عبد المجيد كريم231941251347

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىبابلاعدادية بلقيس للبناتزينب كامل ناجي محسن231942120111

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتلندا ماهر زويد حسين231922092047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتزاجية بناي عزيز بناي161922253017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىبابلثانوية مريم العذراء للبناتاالء عماد مهدي ناصر231922082006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكربابلثانوية الصديق للبنيناحمد ماجد محمد كاظم231921027003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكربابلثانوية الحلة للبنينجاسم محمد حسين عيدان231921015006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينسجاد حمزه جابر ظاهر231921020031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبنين رزاق جاسم كاظم231942271078

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينمرتضى محمود جمعه حمود271921022045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلثانوية الحلة للبناتبنين راضي عبود دليمي231922100006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنينكاظم حيدر عبد عون كاظم231921031064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعلي حسن جاسم عبد العباس231921252063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتزينب زهير كاظم حسون231922092025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتنرجس مسلم جميل جبر231922111061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينحامد عمران ناصر عبيد231921001008
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلاعدادية الطليعة للبناتريهام حيدر مهدي محمود231922088015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناترهام عباس حسن كاظم231952271043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرذي قارثانوية المدينة االهلية المسائية للبنينعباس عبد الزهرة مدلول عامر221951299011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنيناحمد قاسم محمد علي161951036009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتزينب حيدر شاكر عبد الحسين231942077074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيذكركربالءثانوية الوركاء للبنينمصطفى عذاب كاظم حسون271951040022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىبابلثانوية البتول  للبناتزهراء حسين حاتم حسن231922104014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىبابلثانوية اآلمال للبناتزهراء محمد جاسم محمد231922118016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىبابلثانوية التراث للبناتمسار رحمان عطيه حربي231922148045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتحنين محمد فاضل نجم231922121010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىبابلثانوية السدة للبناتنبراس احمد محمد جاسم231922110045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىواسطثانوية التاميم للبناتزينب احمد سفيح محسن261922101018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتضحى عبد االمير جابر محمد241952124015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتبنين مرزه عبد النبي جاسم231922098026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ميسلون للبناتنور الهدى حيدر عبيس جاسم231952080039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىبابلللبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر حنين زهير حميد كزار231952149004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكربابلاعدادية الكندي للبنينمنتظر ثائر وحيد فالح231941007139

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيذكركربالءاعدادية عثمان بن سعيد للبنينادم اموري كاظم عبد الزهره271951005004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتعهود عليل مسلم رحوم291952057066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينعباس كريم جاسم محمد251941151074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكربابلثانوية الدستور للبنينمرتضى عماد عبيد سعود231921018029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتبراق علي طالب عبيد231922103003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةحامد عزيز مظهور سويفي231921173013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكربابلثانوية التراث للبنينكرار عباس عبد علي نجم231921068024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاسماء حازم رزاق جواد231942271026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينحيدر نجاح شنين زويد231941251128

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتهديل حاكم عبد معين حسن231942145117

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتزهراء جزائر ما شاء هللا هادي231922124030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينعلي فائز علوان جاسم231921014050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناترغد عبد الرزاق صابر كعيد161952152020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكربابلثانوية النيل للبنينرسول عذاب ابراهيم حمزه231951033021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينقاسم جميل مشير لحيدي231951060023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتكلثوم جواد كاظم عبد231942090238

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينخالد قاسم خالد عبد الحسين161951112017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيذكربابلالوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين علي حسين علي جاسم231951036022
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىكربالءثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةزهراء فوزي عبد هللا حمزه271952112007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينمهيمن عبد الحسين كاظم عبيد231921016086

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتاسراء علي وحيد عبد الحسن271952064005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعلي هاشم حسين مزاحم231921020052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكربابلثانوية ابن البيطار للبنينعزالدين فريد حسن ناصر231951163004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىبابلاعدادية بنت الهدى للبناتبنين رافل حنش فيروز231922121004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكربابلثانوية الباقر للبنينعلي حامد موحي كريم231921046036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينمنتظر حسين عبد االمير عطيه231921014083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمنتظر نبيل كامل مهدي271951150203

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرياحي للبنينمصطفى علي حسن عيدان271951013131

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىبابلثانوية الخلود للبناتمكارم سالم مردان عبد العباس231922137022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينحسن سالم عليوي ناصر231921014013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتبيداء تكليف سلمان كاظم291952050011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتزينب خالد حسن شنبارة231822109023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاسراء عباس عبيد عجيل231942271021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكربابلثانوية اليرموك المختلطةسجاد ابراهيم جواد كاظم231821200018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتسارة سعد عزيز حميد291952160035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيذكربابلاعدادية الشوملي للبنيناحمد حسين اسماعيل سند231941054008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتايه كريم كاظم فياض231952271015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتفاطمه أمجد كاظم زغير231942109160

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكربابلثانوية الدستور للبنينسجاد رعد عوده موسى231921018018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتاسماء حيدر سالم فزاع241952093005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرياحي للبنينحسين طالب علي كريم271951013036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكربابلثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينعبد هللا علي حمزه عوده231921258019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكربابلثانوية الخليج العربي المختلطةعبد هللا حليم هادي عبيس231921166001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكربابلثانوية حلب للبنينحسن محمد كاظم محمد231921056004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتزينب ليث قاسم عريبي231822117054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الحسينية للبنينهيثم حازم حميدي حربي271851009087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتايمان جبير مطرود اليذ291952160010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيانثىبابلثانوية النجوم للبناتزهره جبر بلي محمد231942130024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتاسراء جمال جاسم محمد161952218004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيذكربابلاعدادية البيان للبنينعبد هللا مناف سعد هادي231941014060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىبابلثانوية الدوحة المختلطةمنال عباس جفات حميد231952176007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيانثىبابلثانوية الزاكيات للبناتفاطمة طالب جعيل سلمان231952135010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكربابلاعدادية الكندي للبنينخيري الدين هيثم خيري حسن231921007015
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينحسنين مسيلم منذور عبد231921012011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتزهراء صالح هادي كريم231922090022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكربابلاعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينعمار ثائر عيدان عباس231921038024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكربابلللبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر مؤمل حمزه كريم ناجي231951069028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتهدى حامد هادي ناصر231952086064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىبابلاعدادية الربيع للبناترسل مرزة عبد النبي جاسم231942098070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينمهدي صالح مهدي خشان231921006070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبنين رعد حسين نعيم231942271079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتعبير حسن كاظم جسوم231942145087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكربابلثانوية التراث للبنينمرتضى عقيل كاظم عبيس231921068030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىبابلثانوية زهرة الفرات للبناتسرور حسين عبيد مرزة231952146008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين كرار ناظم محمد زباله231921063047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمنتظر علي عويد فياض231921008150

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيذكربابلثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينشهاب احمد عبد القادر مدب231941282040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتبتول احمد بدح حسين271952064006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكربابلاعدادية القدس للبنينكرار ترتيب حامد محان231921055055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىبابلاعدادية االقتدار المختلطةايه عايد عبداالمير عليوي231942164009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىبابلثانوية الحلة للبناتزينب نعمان رمضان حسن231952100025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتغدير حمزه طاهر مسلم231952089017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناتشهد حامد عبيس هاني231942123063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىبابلثانوية مصباح الهدى المختلطةزهراء عالء عبد الكاظم مجباس231922205007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىبابلثانوية عبد المطلب للبناتزينب حيدر عبد علي محمد231922136027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتفاطمه صالح هادي محمد231922124064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينعلي منذر محمد عبيد231921004069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعبد الرحيم حيدر عبد الرحيم عبد علي231921006030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتفاطمه ابراهيم عبد الحسين كريم231922086033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينسجاد فالح صبري مهدي271921031083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكركربالءثانوية المجد للبنينأمير رحيم راضي محمد271921012001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتايات علي عطيه حسين271952057009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتحنين ضياء حسين محمد271952071011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىبابلثانوية الحلة للبناتوفاء مناف حسن نور231922100045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتطيبه عصام غني مهدي231922092041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىبابلثانوية بغداد االهلية للبناتفاطمة علي حسن عبد231922134008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىبابلثانوية الحلة للبناتحوراء محمد مطر هالل231922100015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىبابلثانوية النخيلة الغربية المختلطةزينب قحطان شريف زغير231922208013
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكربابلثانوية النخيلة الغربية المختلطةعلي حسين حبيب عبود231821208008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكربابلثانوية سيناء المختلطةمنير فالح حسن هزاع231951206017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتآيات اياد رحيم كريم231922081004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكربابلثانوية ابن سينا للبنينمصطفى حسين عبد العباس مزهر231921029033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينحسنين راضي عبد حمزه محمد231921256031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينسيف علي خضير علوان231921009062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىبابلاعدادية الزرقاء للبناتنور الهدى فارس حسين مظلوم231922108052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىبابلثانوية الباقر للبناتتبارك عامر ضياء حسين231952105002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتبنين علي شنور علوان231922086010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتزهراء ميثم فاضل ابراهيم231922086023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنينمحمد علي سعدون مجيد عبيس271951021039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينمحمد عباس محمد علوان241951208069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكركربالءثانوية المجد للبنينمصطفى حامد مرزه عيسى271921012017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتريم حسن اسد حسن271922078019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتاميره حمزه كزار حمدان231922090001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنيناحمد ناظم صايغ عبد الخضر231921008007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكربابلثانوية مأرب للبنينمحمد حيدر حسن حسون231921049033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينياسين أحمد عبيد مجيد271921153125

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكربابلثانوية الرحمن المختلطةاحمد عامر سعيد علي231921165002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتاسراء موفق حمزه حسون231922079004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتزهراء محمد جواد كاظم231942124045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىكربالءثانوية األغاريد للبناتحوراء سالم عبد علي هادي271952092006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتاالء برهان شاكر عبدالزهره231942145006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتزهراء محمود عبد علي خضير231922114022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينمحمد خضر عبد العباس مغامس161851033099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتساره حميد محسن راضي231922145028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكربابلثانوية اليرموك المختلطةوليد خالد عبد سلطان231921200048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينيوسف مهدي حذيه عبد231951257145

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتزهراء سجاد عبد الزهره عطيه231922098049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلثانوية المتنبي االهلية للبناتمريم عبد الرحيم حسين موسى231922150007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية الخنساء للبناتبنين عمار موفق عزت231922087004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزهراء مهدي حسن عبد231922271048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتاثمار مكصد حمزه مغيض231922124004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتنور رزاق عبد هللا رزوقي231952124054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكربابلثانوية مصباح الهدى المختلطةسجاد سالم مردان محمد231951205011
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتمروة علي صادق عبود231952271093

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية نفر للبنينحسين فاضل عبد ياسين241951025010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتحنان راشد جبر مهلل241922103004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكربابلثانوية المرتضى المختلطةحسن عبيد كاظم حسين231921185003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناترغد عباس عبد االمير نجم231922124024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينعباس علي حسن عبد231921044040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكربابلاعدادية علي جواد الطاهر للبنينمحمد عبد المهدي محسن عالوي231921012046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلثانوية الباقر للبنيناصيل زاهر حميد حسين231951046005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىبابلثانوية السيدة رمله للبناتشروق غسان زيدان شمران231822152005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىبابلثانوية الباقر للبناتصفا وليد حسن ناجي231922105025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينصالح الدين علي عبود نور231951020035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيذكربابلثانوية العراق االهلية المسائية للبنينكرار جمال كامل غيدان231941260008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناترقيه وليد زاير كاظم231922109032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكربابلثانوية الكفل المسائية للبنينمصطفى حسين جاسم حمادي231921250072

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينحاتم كاظم جاسم هالسه241951010008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتنور ابراهيم عبيد عبود231922107039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكربابلثانوية الصديق للبنينمحمد زيد محمد جاسم231921027060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىبابلاعدادية شط العرب للبناتاستبرق مكي ياسين ليلو231922124006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينصادق جعفر عبيد حسن231951019032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتزهراء طالب جابر علي231952101012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىبابلثانوية نخب بابل االهلية للبناتحوراء أحمد شمران مطلك231952141005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتايمان محمد عباس حسن231942086028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيذكربابلثانوية التسامح المختلطةمهدي جبار حنظل رجه231941192028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىبابلثانوية التحرير للبناتفريال ابراهيم علي رحيم231952096017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتفنار طعمه علي مدلول231922086036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنينعزام احمد لعيبي ابراهيم231921044049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينمجتبى حسن هادي علي231921005031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتبنين عماد علي شميط231942153028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينمحمد تقي عالء سعد هاشم231921022058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينعلي عبد السجاد ناجي مسافر231921004064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىبابلثانوية زهرة الفرات للبناتغدير جابر عبد السادة عطيه231942146017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينمحمد حيدر عبد الكاظم داود231921043045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكربابلثانوية الحلة للبنينعلي قاسم رضا صبري231921015024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىبابلاعدادية اليقظة للبناتوالء حسين محسن حسون231922089050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكربابلثانوية مصباح الهدى المختلطةرسول حسين علي عبد المحسن231921205007
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكربابلثانوية النخيلة الغربية المختلطةعلي مرتضى امين ياسين231921208010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكربابلثانوية ابن سينا للبنينعلي حمودي ناصر حسون231921029024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينمهدي علي كاظم حسن231841067092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكربابلاعدادية السدة للبنينعلي حسين محسن ناصر231951016026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيانثىبابلثانوية النخيل المختلطةاسماء سعيد عباس كزار231942211001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتغفران ثائر عيدان ابراهيم231952145008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتفاطمه حامد جبر جاسم231952077020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىبابلثانوية المستقبل للبناتنوره قاسم عبد الحسين وارش231942106075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكربابلللبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر مؤتمن ثابت حسين جاسم231951069027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناترنا عباس كامل خضير231952142015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنينجواد رزاق وكح عويد271951045016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىبابلاعدادية دجلة للبناتبنين حسين عبيس عبود231952107010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينعلي واعي دايخ واعي231941054092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتسرى حازم مهدي ضعين231952119036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتنبأ كفاح عبد الحسن كاظم271942056363

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتدنيا حيدر نوري كاظم271952160160

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينأمير حسين عبيد كاظم231941020003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتايه عباس علي شبل231942145013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتختام كاظم جاسم حمادي231942109059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىبابلاعدادية طليطلة للبناتشهد وليد كاظم عبد زيد231942092132

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتعذراء ثامر صالح عبدعلي231952145007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيذكربابلاعدادية الثورة للبنينحسين حمود هادي عبود231951003015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الكندي للبنينمصطفى اسماعيل خليل جالب161951100015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيانثىبابلاعدادية الربيع للبناتضحى باسم رزاق حاتم231942098125

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتغفران سعدون مزعل سلمان231942271323

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةمسلم عبدالزهره حسن صبح231941164056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينجعفر فارس عبد هللا منسي231951251052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتاحالم عادل عبد الكاظم محمد231942271465

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائيذكربابلثانوية الرشيد للبنينباقر اكرم حسين جواد231941065007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينسالم ماضي جابر صالح231921014029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينعلي صبار وناس عبد هللا271941008080

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيانثىبابلثانوية الحوراء للبناتآيات ميثم عباس حسن231942103006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيانثىبابلثانوية زهير بن القين المختلطةنور عباس حمد دهش231942167014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينسعد عبيد كاظم هزاع231941256032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنيناحمد سمير عبد الكاظم محسن241921203018

739 من 523صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينانس رعد حمادي ناصر101921016009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينحسين محمد طاهر مطير141921003039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0ادبيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمنتظر حسن جاسم محمد231921019032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعظمية المسائية لبناتايه عثمان سبع حسن131922282004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ادبيذكرديالىالمختلطة (عج)ثانوية المنتظر سيف شاكر محمود سلمان211921207011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ادبيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتانوار محمد خميس حمادي191922194004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية النضال المختلطةرياض كريم علي سبع111921157014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المثنى المسائية للبناتساره عبد الجليل سوادي فهد101822220019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينمحمد أحمد يونس جبار161921045048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ادبيانثىميساناعدادية البيان للبناتطيبه عباس إبراهيم جساس281922078026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشيخ المفيد للبنيننجم جهاد نجم عبيد181921127045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينياسر حسين صبري حاتم271921003111

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الداودي للبنينابراهيم امين خليل ابراهيم101921029001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيانثىكركوكثانوية اليعربية للبناتبشرى ياسين خليل ابراهيم201922177006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيانثىكركوكثانوية الخان المختلطةنسرين عبد الواحد حسين عبد201922206013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيانثىبابلثانوية الكرار المختلطةعال فارس عالوي حسين231922175011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتناديه سامي حسين نصيف211922147051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةزين العابدين عامر محمد علي جبر231921212013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمحمد رعد كامل كريم271921153098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتشهالء سعد عبد الخضر عباس231922093046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيذكربابلاعدادية الثورة للبنينسجاد احمد عبد هللا علي231921003026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينحسين علي حسين عليوي161921371031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيانثىكربالءثانوية غادة كربالء للبناتزهراء فالح عوده عبد عون271922140037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتتماره هشام جاسم عبد131822098023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينميثم حاتم كاظم محمد211921014092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيانثىكركوكاعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتهند شهاب احمد عزيز201922124039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيذكرذي قارثانوية الجهاد للبنينعباس حسن عودة مسير221821078007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناترجاء حسن رضا حمزة171922252010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينابراهيم فاروق فخري يونس141921009002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينحمزة مجيد حميد شالل111821032018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيانثىواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةافراح عداي شرار محو261922155001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتبسمه امين فاضل ياسين171922288017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ادبيذكرواسطاعدادية الموفقية للبنينحسام علي حسين مسلم261921056012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينسرمد حسين علي سلمان111921015044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينعز الدين علي عبد مسلم211921012042
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفيحاء للبناتصفاء فاضل شغاتي علي131922084018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيانثىكربالءاعدادية الروابي المسائية للبناتدعاء عبد علي عبد المحسن يوسف271922161006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينحيدر اكرم جواد سلمان261921020014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتحنين حامد حسن عبود261922126023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينمصطفى رحمن قاسم صدام111921015106

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينعلي عادل طارش هلوس141921030055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينعمر فراس مصطفى حسين201921078082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتسجى وليد عباس محمد علي141922100053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينسجاد حميد شريف عجيل221821005019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينعباس فاضل اسماعيل مهنا231921011047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينزين العابدين سمير جاسم عبد231921034029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينحسين فالح حسن علي271921044038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيانثىنينوىاعدادية مكة المكرمة للبناتعذراء وليد احمد محمد غزال171922315052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينمحمد مهدي منفي جبر131921008149

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنينمحمد رعد كامل طاهر161921011026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكربابلثانوية المجد للبنينمنتظر عدنان هاشم جاسم231821025014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنينهادي محمد خليل ابراهيم111921059121

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكركركوكثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةفارس فاخر بكر فارس201921375006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينمحمد سجاد جواد حميد271921031169

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتسجى محمد مصطفى حيدر171922285044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينحسين علي سعيد عبد131921008042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكركركوكاعدادية الحكمة الثانية للبنينمحمد ادريس عزيز صمد201921085086

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينطاهر حبيب عويد عبيد271921017044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المعرفة للبناتهند عجمي علي حمدان111922133043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية االقصى المسائية للبنينمنتظر كريم جبار مهاوي151921075181

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىكركوكعربية- ثانوية اختر المسائية للبنات نورهان جاسم محمد رشيد احمد201922281028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتتيماء شالل سهر ابراهيم111922077010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتزينب سعد علي عبد الساده131922099029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتنور الهدى حاتم تركي محل231922086044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينمحمد طالب مراد هجاوي111921200120

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتايات صباح ابو السود جاسم111922121002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتعذراء صالح نجيب كريم111922070072

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناترقيه عباس حسين جاسم261922108017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةعلي مرتضى حمزه ناهي231921212029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين عباس خليل ابراهيم حسون231821063033
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينمحمد فؤاد سلمان عبد271921031175

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمحمد صباح حسن مجباس231921019027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىبابلاعدادية الشموس للبناتاسراء صالح عباس شاكر231922101001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينمصطفى رزاق حسين حظي231921004102

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينغيث مصطفى حسن عبيد261921013130

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرديالىثانوية االمامة للبنينمازن ماجد محمد عباس211921083029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتهدير علي حسن عبيد141922221037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكربابلثانوية الدستور للبنينعلي محمد كاظم عبد هللا231921018025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتهجران رحيم حسين علي291922069062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةايهاب عماد ارحيم سعد141921210018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية بدر المسائية للبنينمصطفى عباس سيد علي151921072089

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتغفران بالسم عبد الرزاق زيدان111922084080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية عمر المختار للبناتدانيه حيدر سلوم عبد111922081016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينعلي فاضل محسن عبود271921153084

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتمريم اسامه صالح كريم231922093058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةمصطفى حسن علي حسن231821212031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكرديالىثانوية ابن يونس المختلطةحسين عون فليح حسن211921228009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىديالىثانوية الهمم للبناتاوراس غازي فرحان صالح211922182004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيذكرنينوىأعدادية االمين للبنينمحمد علي جمعة احمد171921019108

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىواسطثانوية الحياة المختلطةفاطمه رحيم مظلوم زغير261922151010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتشيماء هادي رشيد سلمان141922079077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الثائر للبنينمصطفى احمد جهاد مجيد121921011052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينمحمود مهدي غضبان خضير161921061088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتحوراء علي صاحب عيال121922089018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىواسطاعدادية الزبيدية للبناتتبارك جواد كاظم محمد261922092006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوركاء المسائية للبناتنرجس جعفر معارج ثعلب141922222064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكربابلثانوية الباقر للبنينعلي رزاق شعالن كاظم231921046037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناتمريم هزاع جاسم محيميد231922123032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتزينب سالم طالب طارش221922116021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرديالىثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينمصطفى عباس محمد عبد211921049022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتحنان عبد الحسن ابراهيم علي141922073023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتفوزيه مناضل حسين عليوي141922079095

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينعباس فاضل خليل رشيد231921043023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتزهراء حيدر جواد كاظم141922069017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتشهباء حسن هادي حمزه141922102075
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احمد صبحي عبعوب فليح131921025003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالبصرةثانوية التعاون للبناتهدى حمدان حطاب سعيد161922267030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتزهراء عوده دريعي دهيش271922104038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتآيه قاسم حسين عبد111922079003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينقصي جبار وسيل مغير221921067032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكركركوكثانوية تركالن للبنينمصطفى قبالي فاتح عبدالحكيم201921224011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتزهراء كريم حسن سلمان141922093040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرذي قارثانوية الجوادين للبنينحيدر عزيز ليلو عبد الحسين221921012004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النورين للبنينحسين عبد هللا حمدان محيميد141921004017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينعلي حسن محمد صايل261921013106

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينحيدر علي رشك غانم151921009058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىبابلثانوية التسامح المختلطةمنى علي زيدان عبد231922192005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتمريم توفيق محمد مديون231922086038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينيوسف صالح ابراهيم عمش211921270066

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينعبد الكريم حسين نايف عبود211921077063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتحوراء محمد سلمان جاسم111922136029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىديالىثانوية عتبة للبناترنده حبيب عبد الحسن مجيد211922167006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكركركوكاعدادية الحكمة الثانية للبنينبرزان حسين عزيز محمد201921085021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينعبد التواب عامر كاظم شاكر231921034038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتزينب صدام طالب عبد القادر161922203012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعلي حمزه عبيد علي231921003043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكربابلثانوية العامل للبنينعبد الرحمن احمد فندي منير231921026016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرديالىثانوية الخرطوم المختلطةحازم عبد الستار علي عباس211921241005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةنيان نعمان عبد هللا مجيد201922351016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتمنار سلمان صالح حسين111922084102

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىبابلثانوية المستنصرية االهلية للبناتالق صالح حسن موسى231922138001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتوفاء فالح حسن سعدون111922095129

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرواسطاعدادية االبرار للبنينسجاد كريم مال سلمان261921016014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتفاطمه قيس علي عودة201822117037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينمنتظر حيدر عبد الزهره اسد271921031203

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةارشد احمد عبد ساجت141921210017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىكركوكثانوية هاجر للبناتنوره عبد السالم كريم نوري201922150020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكركركوكاعدادية الحكمة الثانية للبنينسركوت مختار ميكائيل محمد201921085040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينمحمود خليل محمود رجب201921251092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةعلي هاشم جابر عجيور261821151019
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتفاطمه اركان مجيد حميد181922203023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينضياء احسان ضايع ديوان271921003048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتنور يوسف ناصر حسين111822084112

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنيننوار جبار عبيد جخم231921252110

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينمهند ماجد رحيم عبد211921270064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتأنعام حسن هالل حسين231922126001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىميساناعدادية اليمامة للبناتسجى ماجد فالح شويش281922063024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرذي قارثانوية علي المرتضى للبنينالمنتظر اسعد صالح عبد الحسين221921038002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةسالم زيدان هالل خضر291921153102

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىبابلثانوية البتول  للبناتغاده مازن حسين كاظم231922104024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينحسن عبد الرضا عبد هللا نجم161921123004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرديالىثانوية القلعه للبنيناحمد يونس جعفر عباس211921040001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية خير االنام للبنينعباس فؤاد مظهر مطلك111921166019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتفاطمه جمعه ياسين خليفه111922076108

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينمحمد كريم خليف حميد231921256108

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكربابلثانوية الباقر للبنينسجاد صفاء حمزه راضي231921046022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية االبتكار للبنينمروان عدنان ناصر حسن111821151085

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتوديان عبد الوهاب محمود درويش211922097090

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتاسراء حسين احمد محمد271922054002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينمحمد سمير حمدي مهدي211921022024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرصالح الدينثانوية السبطين المختلطةعلي عماد هادي عبد الساده181921314002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينعقيل حاتم ناهي مطير141921208106

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكربابلثانوية االخوة المختلطةعلي حسين طالب حمزه231921212023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكربابلاعدادية السدة للبنينعلي حاتم كريم اسدخان231921016042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتتماره فاضل خلف محسن271922078011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتاسيا فاخر عبد الرحمن عوض271922107012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المستقبل للبناتزينة احمد نايف جلوب111922101032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية اسوان المسائية للبناتعذراء صادق محمد جواد سرحان101922221035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمحمد حسين خلف عبد هللا201921253060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية اإلخالص المسائية للبناتساره صالح طالب احمد131922285014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكربابلثانوية الباقر للبنينحسين علي عبيس عبد الحسين231921046013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةعلي ثامر مصحب مشرع261921173030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىديالىثانوية لكش للبناتميس علي محمد فرج211922149022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينعلي جبار حميد حسون271921031110

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكركربالءثانوية المجد للبنينايهاب محمد عبيد عبد الرضا271921012006
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينعلي شامل محمد صالح مصطفى171921028054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينمحمد شهاب احمد حميد211921012067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرصالح الدينثانوية العلم للبنينمحمد وسام عبود ابراهيم181921019021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكربابلثانوية التراث للبنينسجاد حبيب شهيد علي231921068017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىكربالءثانوية الطيبات للبناتبنين قحطان وحيد حسين271922106006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرحاب للبناترفل زهير خميس علي111922148011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتفاطمة مهدي حمزه سبع111922084088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرالبصرةثانوية البرهان األهلية للبنينعمار محمد حمود حسين161921089010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتورود حسين كاظم مدلل271922160106

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىكربالءالخارجياتالرا سعد جواد كاظم271922401064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرميسانثانوية ذات الصواري للبنينزين العابدين طالب جوده عبد الحسن281921033015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتانتظار راضي جاسم حنتوش151922050008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينعبد هللا عباس سلمان علوان131921008088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىبابلثانوية النجوم للبناتزهراء حسين جاسم راضي231922130013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينأمجد قاسم عبد الحسن وهبي231921034007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينعباس احمد فاضل علي231921034035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكربابلاعدادية حطين للبنينجاسم حسن عبد الحسن نهاب231921023006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي طه ياسين علي211921272097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتشهالء رحمن عبد هللا علي211922107023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىبابلثانوية النهرين المختلطةكوثر حسين فاضل عبد الحسين231922197012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتنور صباح حميد حسن111822064054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوهج للبناتهدى عبد كاظم جرميخ141922116042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتايات محمد كاظم خلف141922100005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكربابلثانوية الدستور للبنينعمار مازن عباس حمزه231921018026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىكربالءثانوية سيف الحق للبناتفاتن احمد محمد جعيد271922076038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينعبد هللا سمير جابر يوسف161921039045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىكركوكثانوية النصر للبناتغزالة رحاب اسماعيل رجب201922137027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكركركوكثانوية الزاب المسائية للبنيناحمد غرب حسين خلف201921255008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنيناحمد ماهر عايد اسود201921261014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىديالىثانوية البوادي المختلطةختام منذر علوان كاظم211922216004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكركركوككردية- اعدادية شوان المختلطة ابراهيم سلطان عبد هللا نادر201921362001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكربابلثانوية ثورة العشرين المختلطةأبراهيم محمود مظهر فليح231921190001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتشهد حسن فردان حبيب161922217054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينعباس مطر حمدان هليل271921153067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنينايسر سالم حوران مطر231921031014
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينعلي عصام حسن حميد211921025027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى ابراهيم خليل ابراهيم181921127041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينفاروق محمد علي مطلق231921253101

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىبابلثانوية السدة للبناتختام عبد الغفار حامد ناجي231922110020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرديالىثانوية مدينة السالم للبنينمصطفى حميد جواد مصلح211921024021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالبصرةثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينعلي ماجد حميد عنيد161921129006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتفاطمه جواد كاظم حريج271922088078

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكربابلاعدادية الثورة للبنينعلي فوزي عباس رزوقي231921003049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتنرجس عامر عبد الحمزه عبيس231922109057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةعلي حسين عبد عيدان261921151008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكربابلثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينمنتظر شريف صالح عباس231921258029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىصالح الدينثانوية النوابغ للبنينندى مرشود حسن عوده181922060007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية دجلة الخير للبنينكرار فتحي مهدي ناصر131921038041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنيناحمد علي احمد علي171921010005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتزهراء صباح حسن عبيد271922142030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتدالل عبد ثجيل عزيز111922218017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجوالن للبنيبنياسين فخري علوان محمد111821042098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينابراهيم خالد حمزة بدر171821015002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينعلي احمد عبد الستار حسين211921017023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةايمن عبد الرحمن حسين خضير111921180032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةسلمان جاسم سلمان عباس111921180076

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينمحمد جاسم رمضان ماجد221921313020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمحمد تحسين علي صالح201921311093

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكربابلاعدادية االندلس للبنينصفاء قاسم تركي مهدي231921042034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتزهراء حسن علوان ابراهيم111922094029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهور للبناتدعاء محسن علي حمود111922078011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناترتاج عامر جواد صالح261922108014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتنور الهدى عدنان فياض علي271922104074

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينمرتضى جاسم اكريم محمد231921004097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينعلي عدنان قاسم زناد271921154065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي عادل عبد حسين211921272098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىديالىاعدادية بابل للبناتايه عبد الكريم حميد ناصر211922141007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينجاسم عايد علي عايد111921207021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينعباس علي عباس خضير141921026065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىكركوكثانوية االهالي المسائية المختلطةدنيا مظفر رشيد محمود201822260002
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىنينوىاعدادية السيد حمد للبنينسها سالم عبد أحمد171922075002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينمحمود جاسم محمد حسن171921009082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكربابلثانوية النيل للبنينسجاد سمير لطيف جواد231921033036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينزيد سعيد عبد زيد موهان231921253049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىكركوكاعدادية الهدى للبناتسهى برهان نوري نجم201922117030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعبد هللا عباس عبيد محيسن231921020037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمحمود خميس طه جسام231921001068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينعمر عباس جسام محمد211921054038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينجاسم محمد عمران جمعه231921252020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينسجاد علي احمد خليفه271921017035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىبابلثانوية النجوم للبناتزهراء حيدر محمد علي عياس231922130014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكربابلاعدادية الثورة للبنينالبشير عباس حسين عليوي231921003005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكربابلاعدادية االمام علي للبنينمصطفى رفعت سعدون حميد231921002044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتمريم محمد حسين عبد111922095110

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتهبه قاسم محمد عبد الحسين271922078057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنينحسن عمار جبار سبع131921003015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينسالم طالب فارس خليف231921022029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينعلي محمود شاكر عماش141921208146

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينحمزه انور حمزه نوري231921004028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينقهار سليم موسى مهدي271921151035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينعلي حسين جاسم محمد231921004057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتداليا شاكر محمود عبود111922070033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىديالىثانوية الشجرة الطيبة للبناتسفانه جاسم حسين عايش211922187006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينحيدر محمود ديلي جاسم271921025016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتزينب ساجت سعيد غازي111922095059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتدنيا ابراهيم مطلب حسين111922111030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتايه محمد علي دريب خضير271922088013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينعلي خالد شياع مهدي231921034049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىبابلثانوية الفضائل للبناتديار علي محمد عبيد231922112010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىديالىثانوية الخلود للبناتسجى قاسم احمد علوان211922164017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتنورا مهدي عبعوب جامل211922146064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينحسن محمد عباس داود101921047013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتنور قاسم عبيد مرص261922126095

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينمصطفى ستار جبار عبد111921028126

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةعلي رحيم مظلوم زغير261921151010
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحبة للبنينتمار محمد حسين محمود111921003008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتانسام فاروق مهدي جاسم141922100004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىكربالءثانوية القوارير للبناتبنين سلمان محي خيري271922081007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتكوثر قاسم مطر نجم271922102157

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكربابلثانوية التسامح المختلطةيوسف عبد الحسن محمد دخين231921192026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىبابلاعدادية امنة الصدر للبناتصبا احمد عبد زيد راضي231922145032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتفاطمة احمد عبد المهدي صالح161922170037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية احباب المصطفى المختلطةعثمان خالد حامد محمد111921160019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الشفق للبناتدعاء عدنان عبد االمير علي111922117007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتسميه ناهي نده حميدي111922095068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتزهراء هادي يوسف نزال261922108021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينمصطاف كريم حسون مصطاف231921004099

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنيناحمد قحطان عدنان فهيم261921203008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىبابلثانوية القاهرة المختلطةتبارك كريم الفي حسن231922178005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتزهراء عباس حنون علي121922112060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكربابلثانوية النيل للبنينعمران هيثم ابراهيم حمزه231921033063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتايمان جبار مطشر محسن131922071009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينفاروق فاضل كحن هوى231921011082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلي فاضل علي هادي211941014093

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينمصطفى نظيم راضي عبد الحسين141921027124

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىكربالءثانوية فاطمة بنت اسد للبناتزهراء نوري جياد عطيه271922109034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينعلي حسين علي مصيخ231921011063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتساره عباس احمد ابراهيم231922126040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىكربالءثانوية سيف الحق للبناتمريم مدرك محمد مريعي271922076047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتمريم شاكر حسين فياض111942218058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينمهدي مرتضى عبد العالي محمد131921026095

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىبابلثانوية المستنصرية للبناتنبأ علي عيدان محمد231922116033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتضحى رافع حسين عماره231822093062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكربابلثانوية الدرعية للبنينمحمد فاضل عبيد ماضي231921170027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكركربالءاعدادية المهيمن للبنينمصطفى حسين زويد محمد271921035017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينحسين علي كاظم شاكر231921034020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمحمد منعم رشيد حساني271921153107

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىبابلثانوية النجاة للبناتاالء حسن هادي حمزه231922139003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكربابلثانوية الحيدري المختلطةعلي عباس جبر عبيد231921213009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتحنان كريم رفاس جيجان231922114009
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينحسنين ثامر حسن كاظم231921034015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتطيبة ابراهيم عباس ابراهيم111922095083

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينغزوان حسين عوده زناد261921025059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىبابلثانوية السدة للبناتتبارك حمزة ثامر عبد الحمزه231922110016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىبابلثانوية مهدي البصير للبناتأسماء نعيم أبراهيم جاسم231922133001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىكربالءثانوية عمورية للبناتصابرين عباس نوري عبد الحسين271922098023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينسجاد صالح فرحان عبيد231921010039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينمحمد خلف جابر جاسم161921006072

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتزينب ناجح شعالن جابر231822126039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتتبارك حيدر رشيد ناصر111922112023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينضياء حسين حمد حسين261921203049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتاستبرق فاضل مهاوش اسماعيل231922093005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىبابلثانوية مهدي البصير للبناتفاطمة رزاق جبر محمد231922133010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينسجاد عباس حسن عبود231921022027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية التحرير للبنينسيف الدين اسعد فرهود عناد321941010037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينعلي حسين شنان لفته231921253082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينباسم عالوي خضير عباس231921034012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتزهراء حميد عبد هللا زيدان111922121021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينقاسم مجيد حميد حسين271921026040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتنور الهدى حيدر سعيد مهدي231922114045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنينعبد هللا مرتضى محمد علوان271821021043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمحمد نعيم مرزه حميد231921009117

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية مصطفى جواد المختلطةهديل خالد حسين علي111922164013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينعلي حسين علي مجلي271921003059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلثانوية بيروت للبنينماهر علي مهدي خضير231921022056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتزينه فاضل يونس واوي231922117063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناترقية ناهي نده حميدي111922095040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتعذراء حسين عبود شاهر111922079037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنيناحمد عباس شافي مهدي231921008005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتآيه هاني جوده كاظم231922125001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتبنين عدي صاحب حسون121922118006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة للبنينعلي نبيل كاظم مهدي231921020051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينعلي عبد الواحد عبد الكريم شالل111921032030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينعلي صالح حمود حاجم131921026060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتفاطمه رسول عمران ناصر231922079027
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينعلي أحمد حميد حسين231921034045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلثانوية الحيدري المختلطةعلي حسين علي فرحان231921213006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكركربالءثانوية الوركاء للبنينمرتضى احمد ساجت غازي271821040036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلثانوية ثورة العشرين المختلطةسجاد عامر سلمان سفاح231921190011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكركربالءثانوية الوركاء للبنينمصطفى احمد ساجت غازي271921040018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىكربالءثانوية فاطمة بنت اسد للبناتغدير نعيم صبيح سعيد271922109055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينصادق سعد عبد الحسين رسن111921015051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكربابلثانوية النهرين المختلطةمنتظر علي حسين مجباس231921197022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينخطاب عمر سهيل ابراهيم271951010035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينحسن قاسم حسن عباس111921032013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكربابلثانوية الصديق للبنينمصعب غسان عباس جبار231921027068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينمؤمل حسن حمادي خضير271921152082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.7تطبيقيانثىبابلثانوية التحرير للبناتحوراء حسن هاشم خيري231952096008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينمصطفى احمد نعمه فارس231921011107

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكربابلثانوية النهروان المختلطةغيث جليل صادق علي231921181023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيانثىبابلالخارجياتفرقان محمد علي عبيد231952401018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيانثىبابلثانوية المستنصرية للبناتأديان محمد ديان عبود231952116001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينمؤمل حسين علي مشري241951002074

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيذكربابلثانوية الضحى المختلطةعبد هللا عبود خضر كاظم231851218002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتاسراء حسين محمد ادريس231952126002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكربابلثانوية النخيلة الغربية المختلطةاحمد حمزه كطران حمزه231951208001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينحسن ضياء خليل ابراهيم161951123006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكركربالءاعدادية المدى للبنينعلي عواد ابراهيم جاسم271821026026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنينمحمد طالب خضير كاظم111921032047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتمروه رعد صالح احمد111952218018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينعلي سعد فضل حسن241951031015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد سالم عبد الحسين غالي251951150007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتشهد رعد هاشم حوشي111922095074

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينعلي فاضل كاظم محمد231921011071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينطالب صادق حسان حسين221921041032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتايات فالح عبد الحسن فضاله231922093009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيانثىبابلثانوية حواء االهلية للبناتفاطمه محمد جاسم عبادي231952153015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتبتول محسن دهيم راضي231942119037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتمريم احمد عباس مهدي111922217061

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينيوسف ادريس مشكور جودة231951252085
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىبابلثانوية المسعودي للبناتغفران عبد الكريم مطلك عساف231922095032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينكاظم سمير عبيد حسين231921034063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكربابلثانوية صفين المختلطةرسول محمد علي حمد231921195011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىبابلثانوية النهرين المختلطةزهراء عبد الحسين اسماعيل جاسم231922197003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتزينب علي فالح طارش271952064043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينغزوان عادل عباس عبد231921011081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتحنين عبد الحسين عزيز بناي161952253008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينحيدر نوري نصيف جاسم121921048037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىبابلثانوية البواسل المختلطةعبير عامر مرزه حمزه231922174010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المناذرة للبناتبان حيدر عبد الكريم خليل231952078008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتسرى حيدر طالب محمد251922083025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينأرشد ناظم عبيد حسين231921253008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىبابلثانوية الوركاء للبناتفاطمه قاسم هادي كاظم231952079013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىبابلاعدادية المحاويل للبناتعال حميد فاضل عبد الحسين231942115108

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتسجى علي دوهان عبادي271852056045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتمروه خالد حسن جاسم231922128065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينميثم حسين باقر محمد221921041068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينليث حسين عليوي حمزة231921253109

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلثانوية التسامح المختلطةمنتهى غانم خوام عبيد231922192004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلثانوية النهرين المختلطةهاجر محمد جبر مروح231922197014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتدعاء راهي كريمش سايب291952057027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتبسمه خالد حنان سلطان231922128011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتزينب ستار فندي منير231922126036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينفائز محسن دلف جاسم231921034059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينقيصر فالح حسين خضير231921009098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينعباس رحيم حسين عوده231921256059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناترفل عنيد موح نوفل231922128027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينحيدر عبيد حمزه شالل231921009044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتمريم كريم مهدي جسام231922093059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينمحمد رحيم عسل محيميد231921256097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينضرغام عبيس كاظم عمران231821253050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينمحمد حمزه كاظم عبيد231921010077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األعراف للبنينعبد هللا ميثم عبد سلمان161921077019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبنينحسن فالح حسن جبار111921052018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكربابلاعدادية الوركاء للبنينأحمد عشوي حمود معيدي231921034004

739 من 535صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينعلي مهدي ناصر مهدي231821052069

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينعلي مصعب صبيح سعيد231951001039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكربابلثانوية مهدي البصير للبنينمحمد لطيف كاظم حمود231921058034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينسجاد مهدي هاشم احمد231921009057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتنجالء عادل عباس عبد231922128070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىبابلثانوية النجاة للبناتاسيل حسن علي حمزه231922139002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميسرة للبناتأنسام سلمان ابراهيم عسكر111922139004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتنرجس صفاء وهاب عبيد231922111060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرذي قارثانوية الوثبة للبنينحسن حميد ناصر حسين221921056003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينحسن عقيل حسن عبد هللا231921010021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكربابلثانوية التسامح المختلطةعلي رزاق عجيل فارس231921192016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتورود رعد هاشم حوشي111922095128

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتايات حيدر كامل مزعل111922084009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتدعاء رشدي عبيد سلطان231922093017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكربابلاعدادية المسيب للبنينعلي المرتضى عادل حميد عبيد231951009030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىبابلاعدادية حيفا للبناتبلقيس صالح شاكر محمود231922122011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةيوسف حازم شاكر سالم231921178054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيذكركربالءثانوية االوائل االهلية للبنينحسن بهجت سامي نعمه271951039003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىبابلثانوية البتول  للبناتايه حميد جياد عاصي231922104006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكركربالءثانوية الشهيد جون للبنينأمير عباس عبد الرسول وذاح271951018001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتابتسام سالم عمران عبد ايوب231922093071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتزهراء جاسم عباس حبيب231952117017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينعبد الرحمن عمار طوفان فواز231921052051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمنتظر حيدر فارس جواد231921009130

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكربابلاعدادية كوثا للبنينعلي قاسم علي عمران231941051087

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكربابلاعدادية السجاد للبنيناحمد حازم علي كريم231921031001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىبابلاعدادية الثورة للبناتكوثر علي حسن ربيع231922086037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكربابلاعدادية كوثا للبنينصادق عمران موسى كاظم231921051024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىبابلاعدادية حيفا للبناتسرى عالء حسين جبار231922122034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتايات كاظم جاسم محمد271922107016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينحسن هادي حمزة دهش231951252010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكربابلثانوية الصديق للبنينحمزه عزيز عبيد مرموص231921027024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكربابلثانوية الهالل المختلطةمرتضى رحيم حسين زامل231921179024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكرواسطثانوية كصيبة المختلطةحميد حمزه غيدان مريهج261921173016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمحمد مؤيد محمود نصيف231921008139
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينمرتضى حميد شمخي كعيد221951300190

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةعلي ابراهيم عباس تايه231921173045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتايات عادل عبيد نهير231922114003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتطيبه ياسر نجم عبد231922125030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتالرا كاظم علي ضعن231922111052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينمحمد مظهر فالح ثلج231821010078

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينعباس ابراهيم علي حمزة231921253065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبنينحسين سعد عبد علي خنفوس111921052021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىبابلثانوية البتول  للبناتبتول محسن جاسم دانه231922104007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينحسن جبار فيحان عبد الحسين231941256015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكربابلثانوية المصطفى للبنينحسين صالح سعدون محي231921045008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةايوب مهدي عيثه عبد231921178010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمحمد عمران سهيان شوكان231951008061

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينايهاب احمد سرحان بربوني231951255015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةمنتظر قحطان مهدي محمد231921173070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكربابلثانوية المحاويل المسائية للبنينأحمد عبد هللا جنك يوسف231921253005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىبابلثانوية صفين المختلطةبنين محمد سلمان جاسم231922195002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكربابلثانوية المصطفى للبنينحسين خضير عباس سيد231921045007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجامعة للبنينحسنين فراس رجاء مهدي231951067016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتنضال جلوب عطية سقف231942111097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتصابرين حسين مطلب كاظم231952271072

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتهند راشد صالح محمود231922126070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكربابلثانوية بيروت للبنينكرار هيثم جليل داود231951022030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتافراح حسان علي حسين231922117009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائيانثىبابلاعدادية ام المؤمنين للبناتزهراء جاسم محمد جاسم231942119102

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتساره عادل خضير حسين221922150019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينليث نصير صباح هاشم251921012169

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمنار عدنان محمد هاشم251922122130

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةمصطفى عبد الكاظم ابو عبد اسماعيل251921122186

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزهراء ليث فليح حسن251922089031

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتدعاء ناظم عبيد ساهي251922068014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكركركوكاعدادية تازة للبنينمجتبى هاشم باقر محمد201921018021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينتمار حسين كاظم عبد زيد251921151016

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتزينه علي علوان مريهج251922086128

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتحكم كاظم عبد االمير نمر161922164026
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمصطفى عادل محسن كاظم271921150104

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينصادق حسين عبد علي حنظل161921014027

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينعبد هللا حمزة عباس عبد السادة161921371060

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناترسل فليح حسن عالوي221922321008

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىالنجفاعدادية الزاكيات للبناتنرجس جاسم محمد عبد زيد251922071053

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمه مهدي صاحب عبيد251922086173

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمحمدباقر صالح علوان فياض161921047088

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمسلم اعذير عبد الحسين جبر281921151277

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينأكرم فاضل راضي ابراهيم251921024007

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيناحمد صباح خلخال عواد251921024019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرميسانثانوية الميمونة للبنينمصطفى احسان خادم علي حسن281921019096

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينحسن علي كريم حمزه251821012065

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينحسين عباس ميران عذاب271921003027

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتزهراء محمد كاظم محمد251922078054

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين مكي مجارح جياد251922086035

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الصالحية للبنينحسين حسام عبادي رحمن241921022014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينحافظ علي حافظ محمد161921028013

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد صاحب حمود حريب251921044028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينسليمان كريم محمد مجيد251921024135

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتمريم حيدر جندي عطيه251922086181

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالديوانيةثانوية البتول للبناتورود اسعد وحيد شنان241922140059

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالنجفاعدادية الزاكيات للبناتفاطمه عباس فاضل عبد االمير251922071047

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتوجدان عظيم مطر عبود251922079129

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتمريم علي عبد مذبوب251922085038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتنوره كاظم لفته علوان251922107025

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتمريم حسين علي ابراهيم251922083032

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالنجفثانوية نور المعرفة االهلية للبناتفاطمه عباس علي احمد251922109011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء قاسم جابر حسن251922096034

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينعلي احمد حسن هادي251921012115

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب عبد االمير خضير هادي251922056049

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء صفا حيدر عبد الشهيد كاظم251922093041

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكربابلاعدادية الكفل للبنينمحمد حسن رحيم عبيد231921032071

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكرالنجفثانوية ال ياسر للبنينعباس فاضل عباس فضل251921204015

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينمصطفى علي يوسف كاطع161921020138

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينهاني سالم موسى قنبر161921045063
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالنجفاعدادية  شجرة الدر للبناتاالء حمزة مهدي عباس251922080006

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتساره ناصر جواد كاظم251922085028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتاسماء عباس علي عبد الحسن251922111003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةمصطفى حاتم عسكر سالم251921113037

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناترقيه سعد كريم علي251922058011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء رسول فيصل كعيد251922086058

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمروه امير عبد الحمزه حرجان251922096070

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةعرفان جواد لفته مراد251922122104

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكربابلالوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين قاسم عباس سلمان جالب231921035017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكرذي قاراعدادية شمس االمل للبنينعطيه عواد عبد علي عزيز221921374023

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتفاطمه عالوي حاتم جبار251922064067

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمنتظر حسن عطية دخيل251921024306

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةحسين فاضل حسين محمد251921122049

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالنجفثانوية الرحمن االهلية للبنينليث ناجي عزيز ناجي251921026013

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالنجفاعدادية  شجرة الدر للبناتفاطمة الزهراء احمد هادي عبيس251922080045

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالتفات عبد الكاظم أبوعبد اسماعيل251922122010

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىالنجفثانوية الرملة للبناتأقبال كامل هادي جبار251922061001

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينصالح حبيب سرحان حمد251921027035

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةحيدر علي جاسم عبيد251921122057

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتمنار علي عبد اليمه جبر251922086189

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينحسين علي وهاب ضيدان251921049009

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتدنيا ستار جبار عبادي251922064027

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتنبأ عادل عبد الحسين مسان251922057023

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالنجفث ايليا االهلية للبناتفرقان جبار محمد عبيد251922099002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالنجفثانوية عين الحياة المسائية للبناتفاطمه حسين عليوي حسين251922171030

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنرجس محمد عباس حسين251922096073

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكركربالءاعدادية المؤاخاة للبنينموسى جاسم هاشم حسين271921037038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينكرار حيدر عبد الزهره جاسم251921049021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتجيهان حامد عكله كحار251942059144

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتزمن محسن هادي حسن241852117035

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب حاكم عبد الحسن كريم251942070091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ادبيذكرذي قارثانوية النجاح االهلية للبنينمؤتمن باقر محمود جاسم221921087016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينعلي ضياء عبد الحسين عبد الصاحب291921151110

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزينب رضا عزيز عبد الحسين251922170057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعبد هللا حسين مهدي علي161921047051
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمرتضى علي عزيز عبد251921150083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سامراء للبناترؤى احمد حسين جاسم181922180020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنيناحمد عبد الكريم جياد عبد هللا201921078011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االسكندرونة للبنينيوسف فالح سفر خلف181921012034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينحسين والء كاظم خضير161921097039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيذكرذي قاراعدادية الجواد للبنينمنتظر راجي جنخير عباس221921062037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناترسل علي محمد سعيد حمزه161922220025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الكفاءات للبناترقيه باسم محمد عكله131922132019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينعبد هللا خالد فتالوي صدام241921029032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيذكردهوكثانوية نينوى المسائية المختلطةايمن رعد خضر حسو331921070060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتنور يوسف دناوي عبد هللا251922086206

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيذكرالنجفثانوية الفلك المسائية للبنينعباس علي هادي فياض251921158019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيانثىديالىثانوية ام الكتاب المختلطةرقية قاسم خليل ابراهيم211922260003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيانثىالنجفاعدادية االمير للبناترتاج حاكم حطحوط عبد العباس251922083015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسين ثائر عبد الرضا حميد251921024073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتبارك رحيم عبد اليمه حسن251922122035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناثير حميد سعدون عجم251921012001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ادبيذكركركوكثانوية حذيفة المسائية للبنينخالد جمال حسن محمد201921251033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينعبد هللا احمد جبار صياح161921061058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينمنتظر معن علك حمادي161921016078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالبصرةثانوية الهوير المسائية للبنينمرتضى غايب حسج حمود161921351028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمصطفى أياد عبد الحسين حسن261921005086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرذي قارثانوية الجهاد للبنينباقر رسمي شراد كويش221921078003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينبهاء كريم دحام جناني261921201033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعادل عباس قاسم جبر161921020083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةاحمد محمد عبد هللا علي201921306013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينسجاد غسان سعدون ناصر161921006039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرديالىثانوية ابن الهيثم للبنينحيدر جاسم محمد مجيد211921016014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرديالىثانوية القلعه للبنيننبيل قاسم مزعل حمود211921040027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعبد الرحمن عادل عبد الحسين مكطف161921047050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنيناحسان رحيم سوادي عليمه241921016002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرالبصرةثانوية الموانئ للبنينمحمد فراس عبد الحسن علي161921059009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرديالىثانوية جديدة االغوات للبنينكاظم علي حسين علي211921073007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتنور عباس جبار فليح141922102121

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرالنجفثانوية الذكوات االهلية للبنينكرار خالد فليح ثعبان251921045016
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينمحمد هادي مخلف كريم211921065080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينحيدر عامر جبار علي261921005025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينأحمد كريم هادي عبد علي251921024005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينمرتضى مشاي ضميد غميس161921371094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينسجاد عبد االمير فرحان كاظم221921005033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء طالب علي سويل261922089014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناترقية رياض عبد الرضا خميس141922079043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينعباس كريم قاسم محمد261921201101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىديالىاعدادية ليلى قاسم للبناتشهد نور الدين خورشيد عزيز211922179052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىديالىثانوية الخنساء للبناتدعاء محمد اموري خليل211922117009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتحوراء قصي نوري صالح161922220021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةصالح عبد صالح حسين201921206013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىكركوكاعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتجوانه عدنان اومر احمد201922124016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكرنينوىثانوية سد الموصل للبنينمحمود محمد جاسم محمد171821094026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتزهراء منعثر الزم حفاز221942113127

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينداود سالم عبود سعيد251921044010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ديانا كوران شكور محمد181922383021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيذكربابلثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينمؤمل مهدي حسين سلومي231921282006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتنور مهدي عبد الحسين حسن261922102037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتبنين عقيل مسلم علي251822085007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيذكركركوكاعدادية توركمن ئيوي للبنينحارث محمد بدر ابراهيم201921051004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء اسعد هاشم جاسم251922096026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفرزدق للبناتبنين جابر كاظم ناصر251922073007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالحكم كاظم عبد الزهره غالي161921020023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنينمحمد يعقوب عبد الرضا عبيد161921011029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتاية قاسم عبد الكريم عبيد161922203003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ايمان هادي حسن محمد181922383008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالنجفثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينمحمد جوهر عبد االمير جبر251921164046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتدعاء محسن فاضل جابر221922116012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينحسين احسان سالم عودة161921042015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنيناحمد طاهر مرزوك علوي161921047003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينعلي عبد الحسن محسن جياد161921371068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينعلي عامر صالح بلكت251921012135

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىديالىثانوية ام الكتاب المختلطةزهراء قاسم خليل ابراهيم211922260005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتزينب حيدر عبد الكريم حسون241922186027
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتصفا عقيل صابر حميد251922086147

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينعالء ماجد حسين علوان211921038068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينكرار علي جباره ايتيم141921028184

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناتزينب نعمت حميد خورشيد201922145018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىكركوكثانوية هاجر للبناتهدى يحيى محمد مضراب201922150021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتزينب يشار فاروق جبار201922140024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىديالىثانوية بلقيس للبناتهدى شهاب أحمد محمود211922106023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتنور عبد حسن علي281922092069

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتهبه طلب مرشد مجيد211922109042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرديالىثانوية جديدة االغوات للبنينعلي اسعد جاسم عبد الخالق211921073005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينعلي خالد محمد توفيق201821022040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفرزدق للبناتنورس حسين علي عيال251922073046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي عامر عبد الكاظم عبيد251921024186

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتزهراء عادل عاشور غانم251922091037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتهدى حسن ناصر حسين271922102198

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةعيسى علي حميد جاسم201921206026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتزهراء فراس عبد الحسين حسن161922219017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتاسراء مهدي كاظم عيسى251942170026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينسيف حيدر احمد جواد211921272062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتحوراء علي نعيم عبد الزهره251922057008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناترسل خضير كاظم كسار251922053024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالبصرةثانوية الهوير المسائية للبنينمصطفى غايب حسج حمود161921351029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينمثنى حسن سليمان اسماعيل171921083032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرديالىثانوية لقمان الحكيم المختلطةيوسف عالء اسماعيل محمد211921263014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينعبد هللا جاسم حسين يوسف251921012105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الصالحية المسائية للبنينمثنى باسم محسن رحيم241921212018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالبصرةثانوية ام قصر المسائية المختلطةعباس صالح قاسم علي161921350023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينعلي عبد الحسن علي عيسى161921033043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمحمد ثامر عبيد كعيد261941007075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةهه ردي ادريس جمعه محمد201921313075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينمهدي ماجد عبد الساده مجيد251921211060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبنينقاسم ناظم قاسم حمد161921044040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةبنين طارق محمد جواد251922122021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالبصرةثانوية االمجاد للبناتوديان عالء محمد خضير161922454044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتكوثر حسين شنين عبد العباس251922057022
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتغفران كريم هالل ثامر161922383074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرالنجفاعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناثير محمد جويد عبد251821047002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالنجفاعدادية شمس الحرية للبناترفل حاسن فليح نغماش251922094018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالديوانيةثانوية االزهر المختلطةفاطمه عبد هللا عبد الحسين حمزه241922162008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكركركوكثانوية الفاروق المختلطةعبد القادر احمد محمد رحمان201921201017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرنينوىاعدادية سارية للبنينمحمد امين عثمان حسين171921018111

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةزينب عادل عبد الكاظم شنشول251942122072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينسجاد عامر عبد الزهره يوسف251921150037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىالنجفاعدادية االمير للبناترمله صالح نجم عبد هللا251922083019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينعباس عبد هللا حبيب محمد161921061051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينسجاد طالب احمد كرم161921359015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتامال علي مهدي صالح221922136002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتساره حميد جلد فرج221922106042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتفاطمه عبد هللا عبد الصاحب عبد الحسن251922111036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الشرقاط المسائيةنهى محمود صالح ضامن181922339019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىالنجفثانوية عين الحياة المسائية للبناتهبه باقر صخيل عوفي251922171041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىكركوكثانوية شفق للبناتحوراء حسين علي شاكر201922145009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حمدان للبنينصالح عادل مهدي مزعل161921046028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتاسراء حسن سعيد رشيد251922078003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتفاطمة صادق مكطوف مطير161822252067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينازهر صادق جواد غازي251921024026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةحسين صاحب حامد علي261921155007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الكرار المختلطةكرار حرجان جليوي اثير241921150017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنينمحي الدين اسامه محي الدين حسن131921042101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتابرار خلف الزم ضاحي221922190001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحامدات للبناتزهراء حيدر فاهم محمد251922191015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات مريم جاسم رزاق ابراهيم251942084801

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىكركوكثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةايمان عماد يونس صمد201922370002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىصالح الديندراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات جوانه عبد الخالق جمعه احمد181922383013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالبصرةثانوية نهر العلوم االهلية للبنينعلي جاسم سلمان ناصر161921390004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرنينوىاعدادية المستقبل للبنينجار هللا فراس حازم سعد هللا171921024020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرنينوىاعدادية القيارة للبنينعبد هللا عامر محمد اسماعيل171921042019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتخديجه عبد محمد علي251922091020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينفيصل علي فيصل عبد االمير251921024216

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتفاطمه حسين علي عيسى251922083029
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0احيائيانثىبابلثانوية ابن رشد للبناتزهراء فالح هادي حمزه231942099026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتبنين جاسم علي عبيد161922236009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالبصرةثانوية الريان االهلية للبنينحسين هادي دشر شرهان161821035003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالنجفثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينعامر عبد اليمه طالب محسن251921164028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتاطياف صالح مجيد فيحان161922245004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىديالىاعدادية البينات للبناتسجى حسين جاسم محمد211922116016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةفاطمه عبد الواحد درويش مجيد251922122115

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي حسين سلمان ناصر251821024165

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرديالىثانوية جنة الخلد المختلطةحسين ضياء طالل دحام211921261009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتسكينه قاسم صاحب محسن251922055012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتمنار قاسم شنان جحف161922168039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه يعرب قحطان مالك251922096066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتشهالء جاسم عبيس حمزه251922056061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتفاطمه سامي مجيد خضير161922283040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىواسطاعدادية الصفا للبناتشيماء خليف حسين عبيرة261922085023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالنجفثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةغزوان معين هادي عبود251921121015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينعبد هللا عبد الرحمن جباره جالي161921016034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتكوثر صباح رحيم مخيف251922075058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحمد عبد السالم عليوي وادي271921153008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينحسن مزعل خلف راضي161921123007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتغفران سالم حسين كاظم251922170073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرصالح الديندراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين هاشم عبد الحسين محمد مصطفى181921381014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالبصرةاعدادية احمد الوائلي للبنينحسين علي يعقوب يوسف161921050014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالبصرةاعدادية احمد الوائلي للبنينعلي عامر ياسر عمران161921050030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينعبد هللا ابراهيم مسلم عبود251921015015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىكركوكاعدادية قونجه كول للبناتدنيا قاسم عزيز رضا201922148013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مكة المكرمة للبناتنور علي عبد العباس يعقوب161922236053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينضياء جاسم صبري عباس251921150040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالنجفثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينزيد حاكم عبد الرضا كحط251921164023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينتوفيق عباس خضير عاشور271921003010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىالبصرةثانوية االمجاد للبناتأمنه سلمان حسين صعيبر161922454001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىنينوىاعدادية المحمرة للبناتابرار أحمد محمد يونس محمد171922252001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتمريم كاظم محبس عبد131922107119

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الحكمة للبناتغفران غياث باسم عبد الجبار101922107031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتمها باسم عبد النبي شمالن161922227068
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتاسراء محمد نعمه هادي251922086006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةاخالص سلمان كاظم علوان251922122003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينمرتضى بشير شيال سعيد161921055030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينرائد حياوي سوادي لطيف241921016032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمه احمد غني لفته251922086229

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينعلي عبدالحسن رشيد عبد241921014049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينيحيى يوسف زاهر بنية161921055038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينعلي نعمان خضير محيسن251921015022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينمسلم حمزه محمد حسن251921211055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينمصطفى صباح نوري بندر161921042086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىالنجفثانوية نور المعرفة االهلية للبناتزينه عباس فاضل بوده251922109007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالنجفاعدادية ميسان للبنينعلي حسين محمد احمد251921011040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيرة المركزية للبنينعلي عبد الزهره نجم عبود251921015020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتبارك حسين علي كاظم251922122034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنيناحمد عبد الحميد صالح مهدي161921049001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتهدير عبد الرضا حنون رهو251922091087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينمنتظر حسن عبد اللطيف علي251921151055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىالنجفاعدادية  شجرة الدر للبناتبدور منير عبد الرسول عبد الرزاق251922080012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتدعاء غسان عبد الرزاق حسن261922126028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمحمود داود سلمان بخيت271921006060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينعلي حسن دعبول حمود241921016047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكرالنجفثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينحسين زهير عيدان ادريس251921164014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكرالنجفثانوية تبارك المختلطةمنتظر عدنان حميد حبيب251921115017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتهدى خضير ناصر حسون251922064082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىالنجفثانوية عين الحياة المسائية للبناترقيه حيدر حسن مرهون251922171012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينجعفر جمال رحمان تعبان251921012041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىالنجفثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةرسل عايد عبد مسلم عبود251922121004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الثورة اإلسالمية للبنينمحمد محسن جواد كزار241921021024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىالبصرةثانوية ام البنين للبناتنوران عبد الصاحب عبد السيد محمد161922270032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء صائب فاخر عبد العباس251942170183

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتزينب شهيد عبد الكريم جاسم251922079067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتبنين مهدي عبد مهدي251942170070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتزينب ناجي محمد جبر251942053051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتبنين مؤيد سرحان علوان251922089013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتنور قصي جواد احمد251922058034
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتسجى كاظم جبار عجيل281922051031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتمرام حسن عليوي حمزة241922186052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالنجفثانوية االنتصار المختلطهضياء جاسم سالم عبد الساده251921036006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعبد الرزاق هاشم محمد مبارك251921024160

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتزينب ثامر سعدي محمد251922078056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتلمى سالم امين عبد الحسين251922078089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتهدى عقيل نوماس عبد251922096081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتعذراء راسم رباط رعد251922064061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالنجفاعداديه امنة الصدر للبناتفاطمه احمد منصور عبد251922082032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتزهراء فاضل عبد علي حسين251922057011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكرالنجفثانوية تبارك المختلطةعبد الحسين عبد االمير شمخي جبر251921115010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينحيدر قاسم هميم كعيني231921060010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالنجفثانوية الرملة للبناتزهراء صالح نعمه مزهر251922061035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتمريم تيسير حسن محمد علي251922078091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتنور مجيد حسين هادي251922056107

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء حمزه عبد حمزه251922170050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىاالنباراعدادية وادي العقيق للبناتازهار ماجد مرفوع فهد191922175001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد فاضل هاني داود251921008101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةأحمد كاظم حمادي جوده251921116003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيانثىالديوانيةالخارجياتدعاء صباح فضاله عبود241942401009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرميساناعدادية االندلس للبنينحيدر علي وحيد عباس281921009019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتايات محمد وحيد سلمان251922056013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكمال كاظم حبيب حمادي251921116047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتاديان علي رشيد جاعد161922169003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتايات عبد العباس جراح ياسين161922383013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالنجفثانوية تبارك المختلطةحيدر أحمد صاحب عبد251921115005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينحسن سامي محمد علي عبدالنبي161921061019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي عبد الكريم محمد حسين251921008146

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىالنجفاعدادية  شجرة الدر للبناتحدق عبد الخضر جبار كاشي251822080026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتفاطمه حمدي جمعه محمد161922265046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء عبد طراد عليوي251922096032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالنجفثانوية الخوارزمي للبنينعباس فاضل عبد الزهره جبار251921021013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينسعيد عبد المهدي كاظم شمخي251921025041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية طيبة للبناتتبارك احمد تكليف مهدي131922116009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينحسام عبد الحسين رحيم هنيدي251921211012
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينكرار كريم هالل هادي251921211045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتسالمه حمود جاسم محمد251942170268

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينخشان نعمان خشان جاسم251921008087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالنجفثانوية االكرمين للبناتزينب تركي عليوي محمد251922081020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينليث علي حسين مهوال241941202060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينسيف صاحب حسين عبد251921024138

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالنجفالخارجياتهديل فالح حمدان بديوي251922401084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتمالك صاحب عبد عباس251922078094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبناتأسراء بشير حاجم تسيار161922296001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينعلي فارس عدنان مخيف271921006041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالنجفثانوية االسراء للبناترقيه حيدر كاظم عبد الشهيد251922088014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالنجفثانوية االسراء للبناتايات ماجد حميد عبد251922088003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينعلي سمير وادي رحمن251921049017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتشهد قاسم هادي حبيب251922064057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينحسن مجيد ناجي مجيد251941044064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الكرار المختلطةنعيم رشيد شهيد عليوي241921150025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينحسن علي حميدي حسين281921004028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينطه محمد عبد الزهره هادي251921008118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتآيه فالح كاظم كاطع241942114016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتنور عقيل عباس هادي251922170098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتشهد نعمان جبار طه251942059411

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينسجاد هليل كاظم عبد هللا251921049012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكرالنجفثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينامير اياد عبد علي عبد الزهره251921164006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتبدور عالء عزيز فرج251922107005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةمحسن كاظم عبود ناصر251821113024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةزينب فاضل عباس سعيد251942122073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينمحمد عدنان عبد الحسين عباس251921211052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتساره نعمه كامل داخل251922085029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى منتظر محمد رحيم شداد241921026018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىميسانثانوية ام ورقة للبناتأسيل حميد غليم حمود281922091001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتفاطمه صباح عبيد خربان251922075052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكرالنجفاعدادية المنار االهلية للبنينجواد كاظم عبد علي سعود251921022004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتندى رياض وشيل حسين251922056097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتزهراء عواد عبد العزيز عطيه251922064037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينطه ياسين خضير عبد علي251921008119
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتسرى فاهم عبد الرضا عباس251942170262

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتدعاء هادي وحيد محمد251922064026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتزهراء صكر علي عبد الرضا251922075029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالنجفثانوية المناذرة للبنينكرار سالم جبار راهي251921017025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالنجفثانوية المناذرة للبنينجاسم محمد خضير عباس251921017004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء عمار دهش علوان251922170052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالنجفاعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينقاسم علي عبد العظيم صالح251921047029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنيناحمد حازم جبار كاظم251921211001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةنجوى عبد مسلم عباس علي251922122137

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتصابرين علي وزير جباره251942059415

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالنجفاعدادية زينب الكبرى للبناتحميده محمد جواد عبد الزهره حسن251942053019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينمؤمل معين نعمه ظاهر251941205254

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات شهد عباس مراد كاظم251942084584

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتاسراء خالد كاظم عبد علي251922078005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء بنين سمير عزيز سعد251922093011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتبنين ماضي هادي جاسم251942170068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمرتضى علي كاظم محمد251941157066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكرالنجفثانوية االنتصار المختلطهامير احمد عبد االمير حسن251821036003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالديوانيةثانوية اليرموك للبنينساره رحيم حسين عبد241922023004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتنبال فارس حاجم مسيلم251922064078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينمصطفى احمد حسين هاشم161921045054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالنجفثانوية االسراء للبناترحاب احمد حسين علي251922088013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتمريم عايد كاظم عبد الحسين251922091077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه محمد علي كرم251922170080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات صبيحه مهند حسون عباس251942084604

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكرالنجفاعدادية الفدائي للبنينزيد هادي جبار كاظم251921013014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر عدنان علي حسون251941150127

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكرالنجفثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينمنتظر سجاد صبار عبطان251921164054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيانثىالنجفاعدادية واسط للبناتزهراء عواد عنون بوهان251942066027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينأحمد محمد مروه حسن251921024006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتخديجه علي عباس جاسم251922079034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتساره كريم كاطع ياكوت251922064049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينزيد عادل عباس حبيب251921151029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالنجفثانوية المناجاة المختلطةمصطفى عبد هللا غازي جاهل251921114009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالديوانيةثانوية اليرموك للبنيناسامه شعالن خضير هنين241921023003
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالنجفثانوية االنتصار المختلطهعباس فاضل عزيز خضير251921036008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتبتول صادق عبد الحسين طاهر251922085005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتحوراء حسين جاسم عبد251922111013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناترقيه حسين عبد الواحد صكر251942170143

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينعلي محمد نجم عبد251921027054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينعلي جاسم شاكر نعمة251921012121

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنيناحمد ناصر حسين هادي251921027092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتسناء داخل مهدي صالح251922078072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء هبه ازهر عبد الحسن شري251922093056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكرالنجفاعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد عذاب هاشم حسون251921116055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتسهاد حمودي صياح ناصر291952058011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكرالنجفاعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمصطفى سعد غانم مسلم251921004073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الصالحية للبنينعباس علي موسى عبد241921022031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتحوراء عمران فرحان جاسم251922075020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةبنين احمد حسن عبود251922122017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالنجفاعدادية واسط للبناتبشرى صبحي جاسم محمد251922066002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكرالنجفثانوية تبارك المختلطةعلي عقيل حسين هاني251921115013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينعبد هللا ظاهر حمزه حسين251941010080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينعباس عبد ياسين خضير241951002044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء فارس هالل عبد الساده251922056045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتبنين حيدر ناصر حسين251922064012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النصر للبنينجعفر ساجد عزيز كزار221951027012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينمحمد موسى حسين حمودي221951040035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات آيات جالل كريم حسين251942084082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتبدور عامر جواد حسن251952059031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتجهينة حيدر كاظم حسين251952096008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناترسل نصير عبد الرضا كاظم251942059210

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكرالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبنينمحمد فارس عطيه محمد251941010143

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك مطر حسين بدر251942059128

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتساره زهير موسى محمد علي251942059372

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاسراء ادريس علي كاظم241942077004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىالنجفاعداديه امنة الصدر للبناتدعاء حسين تركي هالل251922082009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فاطمه حسن علي صالح251942192070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفرزدق للبناتلقاء شهيد ريسان عبد الحسين251922073037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفرزدق للبناتطيبة خضير عبد زيد كاظم251922073028
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكرالنجفثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينحيدر جميل عبد الواحد عباس251921164020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات ايالف اياد رزاق مرزه251952084012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعقيل موحي طعمه منخي161951020061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية التحرير للبنينعمار عبد الكريم محسن حميد251951050013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتفاطمه علي عطيوي طعيمه291952057074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى فاضل عبد حسن251951150262

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات مريم ناهي حمود وساك251942084827

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالنجفثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينخالد وليد فايز عبد ربه251951034010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فاطمه هادي خضير عباس251952084112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية غماس المسائية للبنينعلي حمودي رزيج محمد241951201034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتزهراء كاظم هليل عبد241952080012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمصطفى حسين خلف حسن241921015063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناتزينب ياس خضير بوهان241922145022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكرالنجفاعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينمنذر كاظم جليل شعشاع251921047035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكرالنجفاعدادية زيد بن علي المختلطةعلي عبد الرضا وحيد غانم251921113022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتسجى مازن خلف ثامر161952380032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتاستبرق ماجد عبود عطيه161952218003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينعلي سالم حسن غالي251921025068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالنجفاعدادية القادسية للبنينعلي ديوان طراد عباس251921211039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتحنان ناظم هندو شنان251922064020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناتاطياف حاتم محمد حمزة241922145003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمرتضى صادق شهيد مظلوم251921008214

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتزهراء احمد طالب عبد251922170048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىالنجفثانوية الياقوت االهلية للبناتريمان عقيل عبيد هندي251942057030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناتغفران عبد العظيم حسين جبر241922145030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمؤمل سعد عباس كاظم251951157126

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتايمان ازهر حسين عبد الحسن251922079012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتسارة مسلم قاسم عبد251922056052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتزينب باسم كريم سلمان251922079062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتسجى غفار صالح محسن251922091053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةعلياء احمد عبد زيد حسين251952122020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينمؤمل رعد صدام حسن161951005044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينمنتظر حميد عبد كاطع241951024014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتزينب قيس جواد كاظم251922079071

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالنجفاعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتدعاء محمد مجهول مطرود251922089020
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالنجفثانوية نور المعرفة االهلية للبناتبنين عباس يحيى عبد الزهره251922109001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى حسين سعد جواد كاظم241921026006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم عقيل خلف علوان251942100355

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االمير للبناتأطياب علي خضير جاسم251952083001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىالنجفاعدادية الجزائر للبناتزهراء حسين عبد االمير عبد الحسن251922091035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد حيدر موسى قاسم251951044128

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين سعد كاظم عباس251951009039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتتبارك ضياء حمودي كاظم251922058010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينمصطفى احمد كريم عالوي241921017092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينحسين سجاد جدوع كاظم251921049007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه محمد عبد الصادق عون251942100317

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمحمد راهي عناد هادي251921012183

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكرالنجفاعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمؤمل خالد عبد الحميد فرحان251921004050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىبابلاعدادية االقتدار المختلطةمنتهى ناجي جواد كاظم231922164007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالنجفاعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين رحيم راضي عبد251922056017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات رسل عبد الكريم طالب جياد251952084048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينحسين كريم عبد زيد غالي241921015019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء فاضل حاكم ديعج251922086062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالنجفثانوية االسراء للبناتحوراء علي مهدي عبود251922088011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتهبه هللا ساجد عبد االمام علي251922078108

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينعلي شعالن مجهول بارود251951001110

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء شفاء محمد رضا محسن251922093037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينهيثم حسن منذور عاجل241951029031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيانثىالنجفاعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء كريم عباس يونس251942070081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكرالنجفاعدادية سيد االنام للبنينمنتظر كريم عبد الجواد حسين251921025101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتايمان حسن عالوي كاظم251952170015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىالنجفثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب حيدر مهدي محمد251942087037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتسجا رحيم مراد عباس251922075039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتفرقان كريم كاظم خضر251922111038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالنجفاعدادية خولة بنت األزور للبناتسجى عبد الرحيم حسين محمد علي251922085030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكرالنجفاعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينمنتظر جميل يحيى حلبص251921047034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتاالء عراق عبد مزهر241952100006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالنجفثانوية تدمر المسائية للبنيناحمد اياد عبد عصواد251951153004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء حوراء حسن عبد الحسين جريو251922093019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينزيد علي عبد الحسين عباس251951001066
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتطيبة زمان حميد حلوس251922058022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالنجفثانوية المرتضى االهلية للبنينغيث علي عبيد ياسين251951209022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالنجفاعدادية نور الحسين للبناتاسراء فاضل حسين عبد251922078008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالنجفثانوية نور الياسري المختلطةانتظار داخل عبد برهان251922117004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه يافا للبناتسيوف عبد الزهره صاحب محمد241952117034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالنجفثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعيسى جبار عبد العالي عبود251951052029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي قاسم حسوني عبيد251921008151

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيانثىالديوانيةثانوية نهج البالغة للبناتزهراء كاظم شوان سلمان241922145019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات زينب عبد العالي حسين حمادي251942084492

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينمصطفى حمزه جواد كاظم251941007332

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينعلي اياد جواد كاظم251951044077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية خولة للبناتايمان احمد ابو سوده حسين241942116003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيانثىالنجفاعدادية عبد هللا بن الحسين للبناترقيه خضير عباس صيهود251942076013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الذكوات االهلية للبنينمحمد فاهم ذياب جاسم251951045016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينمحمد عزيز ناصر حسين241951016085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينذي الفقار منار حميد جابر251941049011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء احمد رزاق عبد الحمزه251942086033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أكوثر صالح خليل ابراهيم251942062703

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمنتظر عدنان سرحان ياسين251941150382

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتنرجس شوكت خلف محسن251952059194

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىالنجفاعدادية الفاطمية للبناتحميده عبود موسى جعفر251942068018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىالنجفثانوية النجوم األهلية للبناتبتول محمد جبير كاظم251952055001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات بسهى علي عبد الرضا عبد الحسين251942100251

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىالنجفاعدادية الصباح للبناتمريم رائد حميد محمد251942064047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الحزام االخضر للبنينعلي عبد الرسول خلف علي161951048016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينمنتظر عبد هللا رزاق حسان251951008184

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتزهراء عباس صاحب عبد الحسين251952111028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات غفران علي عبد الخضر مجيد251942084675

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس كاظم حسن حمزه251951008087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينانور حسين محسن شاكر251941049002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينقاسم عائد كاظم محمد251951027037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية االبراج للبنينسجاد مهدي عليوي راضي251951027024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيانثىالنجفاعدادية الزاكيات للبناتنور باسم محمد عبيد251942071046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتبنين هادي شاكر حسون241942100028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0احيائيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتشهالء حميد عباس ناصر251942075049
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائيانثىالديوانيةثانوية ن والقلم االهلية المختلطةسجى علي بربري خشان241942168075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتنغم حسن جميل وحيد251942170397

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فاطمه صباح كاظم عبود251942084697

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائيانثىالنجف(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات فاطمه سعد احمد ايوب251942192074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتزهراء صبري يونس جليل271942057083

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتدعاء زهير عبد الرسول حميد271942087047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتجيهان ياسر كاطع دحام271942160049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيانثىالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرحاب ليث عبد الحسين نعمه251942062257

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتابتسام حميد مكي حمزه271842058004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتحيدر شنان جوار عامر271921049042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىكربالءثانوية الوند للبناتابرار مالك عبد االمير عبد271922090001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيذكركربالءاعدادية البالغ للبنينمنتظر حسن نعمه محمد271841036101

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينمصطفى حسين عودة راشد281921016058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينامجد حسين عبيد محسن271921044011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتنبأ عبد هللا حمزه عبيد271942068175

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينحمزه محمد منشد راضي221921005022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتصفا عدنان جاسم عباس231922125025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكركربالءثانوية التفاؤل المختلطةمسلم قاسم كاظم زغير271921110029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلي امين جلوب مال271921049081

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحسين محمد حسن مطرود161921047024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىكربالءثانوية شجرة طوبى للبناتدعاء رضا صاحب ابراهيم271922050012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىكربالءثانوية سيف الحق للبناتاشواق صبار نواف دويش271922076003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتزينب فاضل فنجان عيسى271922099030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفاروق للبناتنور مهدي حسن مهدي271942069110

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينعلي حميد سعيد عزيز271921031117

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتتبارك معطي منعم خلف271922078010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتزهراء مجيد عيسى حسن271922142033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الكليني للبنيناحمد شواف حميد مهدي271921045004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتسيماء جبار جواد محمد271922088062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمنتظر حسين حسن عبود271921006067

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتهبه حبيب جوده سدخان271922102193

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناترسل هاتف دوهان ذهيب271922102057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنيناحمد هاشم عباس خليل271941152005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتوداد احسان هادي جواد271922078059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينامين عادل محمد فهد271921006008
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينايمن عبد الحسين خضير عبود271921025006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينسجاد جبار نجم عبد هللا271821003056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيانثىكربالءاعدادية العقيلة للبناتمريم صاحب هادي حسين271942091137

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيانثىكربالءاعدادية االمامة للبناتتبارك محمد عزيز مهدي271942062026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينحسن يوسف عباس يوسف271921025010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتايالف غالب احمد عاشور161922283005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتيوسف عباس منصور صبار271921049149

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتتبارك حسين ابراهيم محسن271922104017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىكربالءاعدادية الواحة الخضراء للبناتهدى حافظ فليح حسن271922072041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكركربالءثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةجهاد مهدي علي هادي271921112001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيذكركربالءاعدادية نهر العلقمي للبنينمرتضى محمد جواد عبد الكريم271941008126

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيانثىصالح الدينثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناترحمه مهدي مير تاج181942375014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتوفاء هالل حاكم شبيب271922053066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينعبد الصمد عبد الوهاب حسن عبادي161921033036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناترقيه سعد عباس كريم271922095010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتنهاد حسين علي ابراهيم271922053060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفاروق للبناتمريم علي عمران عبيس271942069092

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيانثىكربالءثانوية السلوى للبناتبراق كاظم محمد علي جباره271942084008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالبصرةثانوية الطموح للبناتحسنه هاشم عبد الخالق علي161922157008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتامير محمد هتلر ناجي271921049013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتدنيا علي حسين عبد271922054008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكركربالءثانوية العباس للبنينعلي حسين غانم محي271921043006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىميسانثانوية رفيدة االنصارية للبناتشهد كامل جاسم داغر281922053021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينمصطفى عالء عبد الحسين عبود271921011070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنينعلي كريم كاطع جبر161821069013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتزهراء لفته محسن حمود271922107046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينمحمد عبد الرضا حسن حبيب271921038112

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينيونس خضير عبد الرضا مزهر271921020063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنينمؤمل عبد هادي صالح271921006048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينعلي سعد حمزه مهدي271921016102

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتهدى منصور وحيد كاظم271922078058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكركربالءاعدادية الشيخ الطوسي للبنينحيدر حمودي خلف عبره271921031066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينحسين علي عبد االمير مرزوق271921030017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتشهالء احمد حبيب حيدر271922054016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيانثىكربالءاعدادية النجاح للبناتفاطمه نمير عبد الحافظ محمد271942060286
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينزيد ثائر كامل سلمان271921017031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىذي قارالخارجياتسمر ناصر علي مخور221922401029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينسجاد محمد عبد حسن271921044056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناترؤى عباس ناصر حسين271922067019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتزهراء صفاء علي محمد271942058125

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتبنين كريم وحيد عبيد271922102031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتبراق احمد محمد موسى271922099005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىكربالءاعدادية مالئكة الرحمة للبناتمريم رعد فرحان شغول271922102163

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتهدير حيدر عبد هللا احمد271922099070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينحسن علي عبد عون حسين271921017013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينمهند عباس فاضل ياس271921038146

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتايه عماد حاتم عليوي271922107017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتمحمد زهير كاظم محمد271921049113

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتغدير عادل كامل مجيد271922099047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتقيثار رياض علي صائب حسون271921049105

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىكربالءثانوية سيف الحق للبناتضحى علي مهدي حسين271922076037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتنور الهدى جميل كريمز فليح271942052147

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتكيان مهدي خزعل مهدي271942057171

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنينمحمد عدنان عباس حمزه271921021072

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىكربالءثانوية الحضر للبناتنوره غالب صيهود مجبل271922051041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينسجاد قاسم فرحان علي271921154051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينسالم احمد سالم حسون271921044053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىكربالءثانوية غادة كربالء للبناتزهراء صالح مهدي زهاوي271922140032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكركربالءالخارجيوناحمد ثامر صبحي محمد فارس271921400001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىكربالءثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكوثر جاسم جهاد حمزة271922070026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتحوراء جاسم محمد نعمه271922160019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىكربالءثانوية عمورية للبناتمريم احمد عبد الرسول مجيد271922098032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينحسين علي جويعد لعيبي271941152016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتفاطمه هيول صاحي خليف271922104059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيانثىكربالءاعدادية السما للبناتزينب علي اوسط جعفر مصطفى271942083055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتنمارق هشام محمد حمزه231922117103

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناترفل جودت سعدي خضير221922170030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتفرات محمد نعمه مزعل271922099053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتفاطمه احمد مهدي صالح271922088076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىكربالءثانوية المناسك  للبناتايه زهير محمد هاشم271922104011
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينليث حسين جافل رعيص261941203048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينمحمد جاسم محمد والي271921030048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكربابلللبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ميثم يحيى عبيد موح231921063062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينغيث زمان كاظم حسين271921016126

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينحسين حسن حمزه نور271941002050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتزهراء صادق جواد خدام271922053029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعامر طالب عبد المهدي محسن271921049070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىكربالءثانوية الحضر للبناتماجده حيدر فاخر محمد271922051033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتفاطمه عباس بشير عباس271922099049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىكربالءثانوية سيف الحق للبناتدعاء علي حسين حمزه271922076017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتزينب احسان هادي جواد271922078024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتبنين رسول عبد االمير حسن271922053012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتحنين كريم شاكر شبيب271922053016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتحسين علي نعمه فرمان271921049033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتحنين عبد خلف مجمان161952401020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىكربالءثانوية الطيبات للبناتجيالن نجم عبد حسين271822106010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىكربالءثانوية الشهباء للبناتساره ناجي حاجم كشاش271922146015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىكربالءثانوية الرضوان للبناتفاطمه فخري عباس محمد271922078043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىكربالءاعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتسحر حسين علي ابراهيم271922053040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنينسيف حمزه حسن محمد241951063018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينمرتضى خالد عبد الحسن محمد271951151123

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحمار للبنينانور فهد حسن منشد221921044002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكركربالءاعدادية النابغة الذبياني للبنيناحمد باقر كريم حسن271921006002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينمحمود خضر صالح شمخي271921038119

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيانثىكربالءثانوية الزهراء للبناتساره عامر جودي غالي271942061026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينحسنين عباس حميد محمد161951084048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىكربالءثانوية المستنصرية للبناتدنيا صباح مظلوم ريحان271922141017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكركربالءاعدادية ابن السكيت للبنينعمار عاصم ادهم ابراهيم271921044100

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينفاضل منعم علي حسن271921003076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكرذي قارثانوية االرشاد المختلطةعباس لفته علي مصبح221821252008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينزهير يعقوب يوسف علي161851125003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيذكركربالءثانوية الوركاء للبنينسيف حاكم عبد حسين271851040014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىميساناعدادية البيان للبناتفاطمة الزهراء رشيد حميد عماره281852078035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتايالف اسعد نعمه هادي271952063012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيذكركربالءاعدادية البالغ للبنيناسماعيل صالح سالم حسن271941036009
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتزهراء حسن حاتم عبيد271952068026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتمصطفى عدنان حسن طوفان271921049130

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتهبه عالء عبد الزهره حبش161952234066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكركربالءثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةعلي احمد عبيد هاشم271921112006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىكربالءاعدادية البسملة للبناتآيات حيدر رشيد عيسى271942068003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعباس مكي حسين عبد هللا271921049073

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينرياض احمد فليح حسن271921020023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىكربالءثانوية فاطمة بنت اسد للبناتزهراء محمد عبد الحسين رشيد271922109033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىكربالءاعدادية عكاظ للبناتزهراء حسن عبد علي اطلس271922088040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الثقافة للبناتكوثر عامر فاضل عبد الزهره271952055040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىكربالءثانوية الرقيم للبناتزينب احمد هاشم عباس271922054013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينضياء احمد لطيف عالوي271951153066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينمصطفى عمران موسى مسلم271921153114

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتصابرين عباس جبر كاطع271922052032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية حلب للبناتمنار مقداد فرحان كاظم241922107029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرائر للبناتزهراء حسن فالح سبتي271922107043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنينمحمد موسى خليل سعد271921016163

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الروضتين للبناتأفكار عبد اللطيف عوض سدخان271852064001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينعلي عبد النبي ضمد غليم161951001102

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتبنين كامل علوان سلطان271952052013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتزينب منعم عبد الرضا نعمه271942056200

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيانثىكربالءثانوية فاطمة بنت اسد للبناتايات شمخي عبد المطلب مراد271922109012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتساره احمد فخر الدين حميد271942056206

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينكرار جاسم عبيد حسين271941152041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيذكركربالءاعدادية الرافدين للبنينحسن فليح شنيبر عيدان271941007023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينمحمد عبد السالم احمد عبد هللا161951043098

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناتحوراء باسم حبيب عبد اللطيف271942056103

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبناتسمانه محمد سالم يوسف161952461010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ماريا القبطية للبناتانتظار محمد قطران جابر271952052005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىكربالءثانوية النقاء للبناتزهراء عباس خضر جاسم271942101018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الواحة الخضراء للبناتبتول حسن علوان عباس271952072007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبيانثىكربالءثانوية الطيبات للبناتزينب علي ثابت حمود271922106016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبيانثىكربالءثانوية الحضر للبناتافراح عقيل صاحب تكليف271922051004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية بضعة الرسول للبناتشذى علي عبد الصاحب مسلم271952087011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الواحة الخضراء للبناتغفران محمود حسن عبد271952072043
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتسالم عادل حسين محمود271921049063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتفاطمه عقيل هاشم راضي271952160122

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية الخالدات للبناتزهراء كريم مناور كريم271852067031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتنسرين جاسم مريح حداد161952208058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ادبيانثىكربالءثانوية الحرية للبناتزهراء هاشم كاظم علب271922099028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينبهاء حيدر رضا رجب271951154028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيذكركربالءثانوية زرارة المسائية للبنينحسين علي عكله جبر271951152017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية اليرموك للبناتحوراء عماد محمد مهدي نعمة271952059018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الفرات للبنينمصطفى والء محمد علي حمد271951014070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية غزة للبناتخديجه وعد علي اصغر محمد علي271952057027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينازهر كاظم علي حسين271921038013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيذكركربالءاعدادية عبد هللا بن عباس للبنينمرتضى رعد عبد الزهره جاسم271951004069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتزهراء هادي ضاحي علوان271952071023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيانثىكربالءاعدادية بغداد للبناتسهى عالوي عبد علي مهدي271942079076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائيانثىبابلاعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبنين محمد كاظم خشان231942123021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0احيائيذكركربالءاعدادية المهيمن للبنينسجاد عباس كاظم فرحان271941035038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينارشد عبد الرضا كاظم عامر291921017023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ادبيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتامل جبار وحيد عبد هللا291922160006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتزهراء عبد الكريم حجل محسن241922118024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينضرغام محمد علي كلف241921203066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينحسن علي كاظم جاسم291921001031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0ادبيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتتبارك ناظم عبد حمادي291922066012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينحسن جبار عنون عبد هللا241921015011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينمصطفى علي هاشم محمد291921009143

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيذكرواسطثانوية الموفقية المسائية للبنينحمد راشد حمد سلمان261921206006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنيناحمد عالوي عبيس جابر241921203019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحمد باسم كاظم حميد161921020004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ادبيانثىذي قاراعدادية قلعة سكر للبناتهديل طالب عبد موسى221922171033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينعلي عبد اليمة كريم جسوم241921017063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيانثىنينوىاعدادية اشبيلية للبناتنور شيخ موسى عثمان موسى171922297055

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينأحمد عبد االمير محمد دوحان241921008001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية االزدهار للبناتيقين هيثم حبيب سالم121922090085

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ادبيانثىبابلثانوية الضحى المختلطةزهراء عامر جواد كاظم231922218002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتاسراء عبد الرضا هليبت مناحر291922060007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالبصرةثانوية المدينة للبنيناثير جياد سعيد مزبان161821029001
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينابراهيم زايد جثير عبود241921203016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمحمد عبد الحسن نجم عبيد291921017214

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتميسون حسين خلف غالب221922136029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتمريم باسم محمد كاظم241922106053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينحسين مظفر عبد االمير هادي291921001061

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينامير علي صالح مهدي151921007017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينعلي فاضل كاظم عبود291921017158

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنيننعيم جواد كاظم عويد161921371107

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينقاسم محمد جاسم محمد211921278085

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىكركوككردية- ثانوية كلور المختلطة خوزكه افندي احمد اسعد201922360006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينحسن جمعة مظلوم خلف221921018006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينعادل محمد صالح صياح161921139006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينهاني جاسب مطر سلمان261921201170

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيانثىذي قارثانوية الشيباني األهلية للبناتسارة محمد هنيدي حسين221922144007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمصطفى حبيب علي عبد العزيز291921001171

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينحسين اسامة محمد مهدي291921017047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتفاطمه سعيد مطشر هاشم221922321028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينيحيى هادي سعيد هاشم241821019044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيانثىواسطثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتمنار خضير نبات حسون261922076019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينقاسم كريم عطية جابر291921017179

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينحسن صابون ناصر حرز291921010033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتفاطمة محسن شهيد جاسم241922115050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتطيبه عباس لفته عبد291922060099

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىذي قارثانوية االستبرق للبناتساره عبد ناشي مجلي221922392004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىذي قاراعدادية القوارير للبناتنور علي حسن عبود221922413029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيانثىبابلاعدادية ميسلون للبناتتبارك حمودي جاسم محمد231922080004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينحيدر موسى عبد هديب241921204021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىميسانللبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين زهراء عباس عزيز علوان281922094020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأحمد كريم حمود سلمان241921203005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتزينب محمد علي حيال عيال221922155022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتليندا محمد خضير عالوي221822149036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينيونس مدلول غزاي ثجيل221921376131

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنيننمير رمضان مطرود ضنيج221921019034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينمصطفى وليد كامل برغش161921112050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتفاطمة عباس حسين خضير161922286001
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةعبد العباس حاكم مخيف محيسن291921153123

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينعبد هللا عماد علي حسن261921201108

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتنور الهدى علي محمد ديوان161922238034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الحجة المنتظر للبنينمهند رياض عباس كزار241921007036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينعباس خير هللا عويش بدن161821014032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتزينب فالح مهدي عبد الكاظم231922109044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتعلياء علي حسين طعيمه291922060106

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةوائل جمال اسماعيل عبد231921168026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينعبد االله محمد حسين جوير291921028088

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتفاطمه شهيد يحيى احمد241822104032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنيناحمد حسن علي عبد241921009001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتفاطمه حمزه ثامر مرزه231922090035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتوسن ناجي رشيد خضير161922252058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىواسطاعدادية الموفقية للبناتنور فرقد داود يوسف261922093080

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرديالىثانوية بردى للبنينأثير حسن علي احمد211921229001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينعلي حسين طحيور عبد الحسين291921151104

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتايات طارق احمد سالم161922225004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتايات حسين عليوي عنبر221922143003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمؤمل عباس حمزه جاسم241921015049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينعلي ازهر محمد كاظم241921207032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتزينب مجيد صكبان يوسف241922186031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتبنين حيدر حبيب ربيج241922122005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينعبد حسين محنه وني291921017141

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتسجى حمزة مهاوش زعب291922160036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنيناسعد ادريس جاسم عريان291921001016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالمثنىثانوية السلمان المختلطةاحمد عبد الستار ظاهر سلطان291921101001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناتسعاد محمد صالح حنيحن291922075032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينعلي جاسم محمد حمود241921200034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتانوار عامر سلمان حمزه231922271007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرالديوانيةثانوية التراث األهلية للبنينمحمد مهدي كريم ظاهر241821043036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكركركوكاعداديه الرواد  للبنينسجاد علي ابراهيم مغير201921022038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينوسمي سعود وسمي عبد هللا181921036038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنيناحمد رحمن خضير عباس291921151005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجمهورية للبنينمصطفى ستار ارزوقي خلف241921038040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالمثنىثانوية فاطمة الزهراء للبناتبنين كامل عوض عليوي291922059007
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةره نج عادل عثمان درويش201921306029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتسجى حلو حسن عبل221922323034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحمد حسين كامل صاحب291921153004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينسجاد محمد عبد الواحد بدر161921020076

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالمثنىثانوية البدور للبناتهديل نجم جحيل جابر291822072150

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتمريم رعد مرتضى عبد هللا161922241056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةبنين غالب سلطان مجول291922153006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنينعالء احمد يعقوب جاسم161921136026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتبنين محمد محاسن زغير241922097008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينحسين كريم محمد داود241921015020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتبنين عباس غازي عطب221922136005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنيناشرف حمود ذياب داخل221921300017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكربابلثانوية ابن البيطار للبنينحسن ثامر حمزه كاظم231921163008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمهتدى لفته سلمان تفاك161921047096

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتميساء مالك جاسم محمد241922124043

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينحمود صباح علي حيدر201921078034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىبابلثانوية الحسينية المختلطةبنين محمد عليوي حسين231922187001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتأثير طالب بردان جبر241922115001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينياسر نزار ياسر داود241921203142

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالديوانيةثانوية البدير المسائية للبنينعقيل عباس محمد جبر241921209010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتنبأ حسن جاسم حمادي231922077030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتندى عادل عيدان كاظم231922109056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرذي قاراعدادية الجواد للبنينحسين صادق ثامر محسن221921062007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعلي جواد عبد الصمد غضبان231921006035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالبصرةثانوية الهوير المسائية للبنينمعتز طارق جاسم راضي161921351030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينحسين علي حسين مظلوم241921009016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينعباس محمود خريبط بداي241921203070

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينعلي حمزه عصفور علوان231921060018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الكرامة للبنينحيدر محمد شاكر شنان241821004035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتمهى راهي عاجل غازي241922097045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأحمد ماجد محمد جواد حسن241921203006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينيوسف حمزه عباس صالح241821015071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينمهدي هادي غازي دعيجي241921200063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعلي عادل مطشر موازي221821376083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينإيهاب سعدي شاكر كاظم241921203015
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالديوانيةثانوية المرتضى االهلية للبنينمصطفى رائد جاسم عذاب241921065011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالمثنىثانوية الثغر المختلطةظاهر زغير هنيدي عبد291921108010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتهدى حسنين محمد عباس241922123037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينمصطفى علي خضر مرزوق241921207051

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالديوانيةالخارجيونكرار عبد االمير مظلوم جاسم241921400032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتزينب عقيل محسن عودة241922186030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينعلي حمزه دليمي جاسم241921204041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الفاضلية للبنينيونس ناهي جواد كاظم241921151020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتلمياء ابراهيم جودة فرج241922119027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينسجاد عقيل حمزه حيوان241921204027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتغفران حسين سوقي فليح241922112022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتزهراء قاسم ناصر حسين241922093012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأمير عبيس طارش رويح241921203011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينرزاق ثامر شنبارة مريهج241821024018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكرالديوانيةثانوية البدير المسائية للبنينعالء كاظم كريم بيد هللا241921209011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينحسين علي كاطع حسين241921018024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينعمر خميس دسوقي حميده241921018049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينمصطفى مزهر عبد شمران241921012060

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتايات وسام ذياب حمد241922106006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتزينب حسن محيوي جبار241922118029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتتبارك عادل حمادي عايز241922119011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الكرامة للبنينجواد كاظم حسن حسين241921004014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالديوانيةالخارجياتحنين حبيب حسين يوسف241922401006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالديوانيةثانوية بابل االهلية للبناتصفا قاسم مهدي راضي241922187007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينحيدر علي هادي جاسم241921207021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنينياسر تحسين رؤوف عبد241921200066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناتاسراء صباح نوري سلمان241922121004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتنور نبيل لعيبي طارش241922080032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكرالديوانيةثانوية االمراء االهلية للبنينأمير علي كامل عبيد241921055002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينسامر مارد عبد علي كنوش241921009027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الكرامة للبنينحسن نجاح حسن ادريس241921004016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكربابلثانوية ابن زيدون المختلطةمحمد ماجد حسين حمزه231921193018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتنسرين مهدي كشاش ابراهيم241922115061

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينرضا تحسين علي صالل241921008020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمصطفى حميد عباس حسن241921015064
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتانوار عزيز سمير كسار241922186005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينغيث جاسم محمد جبار241921017069

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينمؤمل يوسف كدر حسين241921019042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشافعية للبناترواء كريم مير محمد241922111018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينسجاد كريم عبد جاسم241921204030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتبنين نعيم حاتم عبود241922112006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتمنار عادي زبون عوفان241822112024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينقاسم هادي ظاهر محيسن241821024033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناتحوراء كاظم حسون هندي241922124017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتفاطمة سامر علي عباس241922118042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتهناء حمزه هويدي كاظم241922080035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينعباس مارد خريبط جالب241821019025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينرسول ياسين حسين علي241921204024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتحوراء عماد خلف لفته241922095016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتنسرين سعد زواد ذباح241822118048

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينمهيمن جودت كاظم علي241921204073

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكرالديوانيةثانوية االحسان للبنيناحمد فرحان كايم كاظم241921049002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكربابلاعدادية القدس للبنينياسر محمد ظاهر صالل231921055075

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سيد االنام للبنينعقيل مصطفى عبد حسون241921039018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتورود علي جواد كاظم241922102063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالديوانيةثانوية واحة العلوم األهلية للبناتسكينه عزاوي جالب حسون241922086005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالديوانيةثانوية الجنان للبناتهند محمد حسين عبد241922079016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينعلي محمد عليوي عبد241921015042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية اسماء للبناتمريم موحان عبد جابر241922104040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتحوراء حميد حسن رسن241922112009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتنوره حمزه طاري حسين241922112029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينعبد هللا حسين جليل عبد241921017052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناترواء كاظم جواد عبد الحسين241922118018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية السرور للبناتضحى عدنان شعبان جماح241922085018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينأحمد حسن علي برهان241921211001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالديوانيةللبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء زينه سالم سعيد عبود241922098007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناترقيه حسين عبد الرضا مشيجل241922110003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتاسماء نعيم مسلم عرموط241922115008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكربابلاعدادية القدس للبنينمكصد جهادي مخيف عباس231921055067

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكرالديوانيةثانوية العدل المختلطةعلي موسى وناس حسون241921161012
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالديوانيةثانوية االنتصار للبناتأسراء قاسم محمد كاظم241922105001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتبنين اياد غليم عبد الرضا241922106012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتبنين محسن كامل شمران241922123006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالديوانيةالوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتشروق احمد سلمان هميم241922112015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكربابلثانوية ابن زيدون المختلطةمحمد لطيف حمزه هادي231921193017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتامل قائد كريم محمد241922097004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينحسن عدنان عبد عكش241821024013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتحنين انوير شمخي جبر241922220014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتليلى شهيد حسين علي241922220061

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكرالديوانيةثانوية المرادية المختلطةاحمد مطلب كاطع شلب241921158002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتروان عبد هللا جواد حسين241922103009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينامير رحيم مطشر صخر241921051009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينمهيمن محمد جليل علوان241921009059

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتفاطمة شاكر وحيد بعيوي241942119103

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتنبأ كريم محمد جومه241922118047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمحمد عالء هادي تايه241941015127

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانثىالديوانيةثانوية السنبلة للبناتمرام سليم محمد حسين241922135016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب حسن عبد الحسين حسن241922220031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتفاطمه رضا عبد الكاظم عبد علي241922102046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتبنين حيدر جاسم عبد هللا231942271077

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنينسيف جميل شهاب مرهش241921024014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتايمان صالح طالب عبيد241922186009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتطيبه ماجد عوض مكراض241922106045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتاسالم حليم شويلي عوده241942096008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتفاطمة حيدر سعيد حسين241942123106

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينعماد جميل جبر حسين241941204071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيذكرالديوانيةثانوية السنية المسائية للبنينأمير علي حسين حمادي241941211002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكرالديوانيةثانوية االحسان للبنينمحمد ارحيم منديل لفته241921049019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتزهراء محمد عباس شمران241922118027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتآيات حسين عيدان عرك241922134001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتشهد كمال حمزه نذير241942080104

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيذكربابلثانوية االبرار للبنينمحمد عبد االمير حسن سلمان231941059066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتتبارك محمد مجيد رشيد241922108006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتزهراء حسن بعيوي عبود241942110038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينكرار جواد واشي كشكول241921014055
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية أم المؤمنين للبناتليالي محمد حسين عبد241922113014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتمروه كريم نجم عبود241922102053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتعذراء وليد جواد شياع241922093016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتحنين ناصر حايف طاطوش241922080008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينعباس وحيد عبيد مرهون241941203152

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىالديوانيةثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتنور الهدى جبار رشك شناوه241942185013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العراق للبنيناسعد فرحان هالل عالوي241821024005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالديوانيةثانوية غزة للبناتاسراء محمد جواد كاظم241922097001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتحوراء راسم عبد محمد231942077045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتنور سعد محسن جاسم241922093034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينمحمد ياسين ساجت عليوي231821054032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينعلي موسى ورور جاسم241921009041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينسجاد مهدي حسون عباس241921014028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالديوانيةثانوية النورين للبناتتبارك عامر كاظم شمران241922138011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالديوانيةثانوية النورين للبناتزهره عبيد فرحان حسين241922138016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالديوانيةللبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء زهره فليح مهنه عليوي241922098005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتحنين رزاق عناد سالم241842123027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتنور رحيم ناصر صبر241922139036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينكرار يحيى جاسم محمد241921019039

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالديوانيةللبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب مسلم صالح حسن سلمان241921060030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالديوانيةثانوية تبارك المختلطةاحالم عقيل مشاري هاشم241942164001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكربابلثانوية ابن زيدون المختلطةحسين فليح هادي عبيد231921193006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينعباس طالب هاشم محمد241921051030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجمهورية للبنينصالح بيان عبد جاسم241921038022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينمحمد علي حسن جابر حمود231921252097

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتهدى طعمه فليح جبار241922110022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينسجاد اعليوي بطي أعصيده291921023014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينحسن ماهر كاظم سالم241921009011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنينمحمد رائد جبوري وحيد241941036127

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتمريم محمود عطيه حمزه241922095053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتسجى حميد جودة باكون241942118083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الجواهري للبنينحسنين علي سعيد كاظم241921018017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتكوثر عواد داهي حاجم241952115031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالديوانيةثانوية البتول للبناتاسراء جبار عنون عبد هللا241922140003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتكرستينا حميد عبد جبير241922102050
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكربابلثانوية المؤاخاة المختلطةمحمد فالح هادي رشيد231921220012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتسجى حمزه عبد حمزه241922095038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمه علي كاظم زماخ241952220127

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينمحمد مصطفى كامل محمد241921008056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتايمان جواد فليح ناصر241952093008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينسجاد علي رحيم محمد241951207041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية السنية للبناتكوثر علي ناظم عبود241942102186

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىالديوانيةثانوية التحرير للبناتصبا هديب شنشول خشان241942101079

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتنور عبد حسن عباس241952108046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التفوق للبنينعلي سعدي رطان لعيبي241941062048

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيذكرالديوانيةثانوية المعارف االهلية للبنينحسين عبداالمير شاكر امين241941037019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيانثىبابلثانوية الصادق المختلطةايالف علي كامل حسن231942172003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتمها حسين حاتم كريم241952220138

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينعلي حسين جاسم محو241941019033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتساره حداوي جايش رهيف241942220307

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينسامي رياض نزال جعباز241941207050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتاالء ستار شهاب عبد الحسن241952108005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينحسن ياسين خير هللا عبادي231951054016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيذكرالديوانيةالوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينحسين قاسم محمد علي عبد الصاحب241941031018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتهدى حسن فليح حسن241952096020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتهالة عالء ناصر سلمان241942220532

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتزينب عبدالرحمن علي رداد241942095066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكرالديوانيةثانوية المصطفى االهلية للبنينكرار حسن فليح عباس241941058011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتايات باسم كاظم شلوان241952220019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأمين عبد الكاظم ياسر عباس241941203026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب جاسم محمد عبطان241952220086

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التفوق للبنينمصطفى قاسم بدر مهدي241951062053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنينزيد سعد حاجم سلمان241951036038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتسهى محمد حسين عبد هللا241942220338

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينازهر فاضل حامد محمد241951204005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتايمان عبد عون خضير عطيه241942130013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية السرور للبناتنبأ عقيل هاشم محمد241952085020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتهدى قاسم جيجان نومان241952093054

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الرافدين للبنينحسن احمد شاكر عبدعون241951034007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الفردوس للبناتاسماء حسين عليوي حمزة241952119001
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتنبأ حبيب مشكور جودة241952220142

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتاسراء حسين نعمه دوحان241942118006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الشفاعة للبناتانتصار فاهم جواد كاظم241942131010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائيذكربابلثانوية البيادر المختلطةاحسان دبيس بادي جاسم231941224002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الرحمن االهلية للبنينعباس داخل حسن هنيدي241941045016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينمصطفى سمير علي محسن241941008127

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية الصادق المختلطةفاطمه كامل شرار مهبش241952157010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينرسول عبد هللا عزيز عليوي241941203099

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الدغارة للبناترانيه ثائر كامل فليح241942124048

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينحسن نبيل عبد الزهره عبد هللا241941207032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الحمزة للبنينمؤمل علي سلمان حسن241941010116

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمه عبد الكريم صدام جياد241942220425

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيانثىالديوانيةثانوية النورين للبناتزهراء فواز حماد عطيه241942138022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيانثىالديوانيةثانوية القانتات للبناتكوثر هاتف هزار لعيبي241942184041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتمروة زهير رحمان كاظم241942096143

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتهاجر كاظم حلو جبر241942220529

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيانثىالديوانيةثانوية بلقيس للبناتبتول ثابت محمد عباس241942110013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الفاضالت للبناتخديجه حسن هادي محمد241942139047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الطليعة للبناتطيف هادي شبيب محسن241942118093

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيانثىالديوانيةثانوية راهب بني هاشم المختلطةهدى احمد جابر رسن241942153019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتفاطمه راضي وداح حسن241942220421

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتزهراء كامل شالكه حسن241942123070

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائيذكرالديوانيةثانوية ابن الهيثم للبنينكاظم غانم جاسم محمد241941019043

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتمروة فليح عبد حسين241942220450

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتايمان علي كاظم جارهللا241942080016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتمريم كاظم زغير محسن241952080027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالمثنىثانوية المجد المسائيةبشير علي تركي عفجاوي291921152055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحمد اياد طه ياسين221921306001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةمصطفى بوال طلعت ابراهيم201921311121

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينحسين كاظم محمد كاظم291821017086

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينسجاد حسن محمود شاكر291821001065

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتتبارك صالح الدين علي صالح161922283009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتبنت الهدى مهدي طالب مشاري161922216006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتغدير هادي ساير عيال291922060108

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينعلي كاظم جواد ماشا هلل161921052059
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتاسراء ماجد رحيم بريد291922064001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتمريم جاسم جالب دخيل221922424020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةزهير محمد نعمه صالح291921153093

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتفاطمة بهاء عبد السالم عبد الرحمن161922162006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيانثىذي قارثانوية زنوبيا للبناتزهراء ستار جبار مهدي221922108014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحمد عدنان خلوفي عبد العالي161921020012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينحيدر حسن جابر خير هللا221921300045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينصفاء حسن علي عبد العزيز291921001089

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينحسين محمد جاسم جعيول291921009043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينتحسين جاسم حمد شبيح291921021007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتغفران باسم وحيد سباهي221922427033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينثائر فاهم عبد الحسين ناهي291921021008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكركركوكثانوية اشبيلية المختلطةليث حسين محمد حسين201921204025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةليلى حسن خضير عرد291922153022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينوسام جبار عبد فليغص221921050045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينكرار طاهر خنجر وناس221921006055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الحسين المسائية للبنينسجاد واثق عبد الكاظم شنيار111821208016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتعذراء سالم هندي عزوز291922064043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتمريم صدام حسين عبد علي291922064053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتدعاء عباس خميس صالح161922216015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرذي قارثانوية الحقيقة للبنينوائل عبد الواحد علي حسين221821052011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالمثنىثانوية العدالة المختلطةحسن علي ابراهيم مرزوك291921104012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينمحمود كريم جبار مشجل161921094025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينياسر مروة ياسر حسين291921028165

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتسكينه رزاق حسين علي291922064037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينمنتظر عقيل عبد الحسين صالح291921014203

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينحسين سعد لطيف كريم161921097025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينجعفر جميل عبد السادة طواش291921014032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمرتضى سعد عبد مسلم291921001168

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتمريم محمد خليل محمد جواد291922064054

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتجيهان حليم رحيم خضر161922170005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينجراح ستار رجه عطيه291941004015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ادبيذكركركوكاعدادية الحكمة الثانية للبنينسفين صالح الدين نجم الدين مجيد201921085042

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتتبارك ماجد حميد عبد291922066010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالمثنىثانوية ذو الفقار للبنينمحمد فرج رزاق شايع291821011027
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمصطفى عدنان كاظم هالوي291921001176

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينحسين عامر مدلول عبيد291921017055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتزينب اياد كاظم عزيز291922078065

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمحمد ابراهيم حمودي عباس291921017199

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينحسين مبارك الزم بلبول161921028021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنيناحمد صباح عبد الحسن كحط291921017008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينسجاد كامل سوادي عبيد291921010060

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةمرتضى فارس عطيه محمد291921110056

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتسرى حسن حسين طعيمه291922060091

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمنتظر احمد سهيل مصطفى291821017302

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيانثىالمثنىثانوية القوارير للبناتزهور صالح عبد الحسين كاظم291922083007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينسجاد هادي عطيه زبر291921008034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينالحسن عباس عبد جبر291921010013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالمثنىثانوية المجد المسائيةسامر فاهم ناصر رويضي291921152019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتفرح خالد لكطان داخل291922066036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينباقر حميد كدر حمزة291921001022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتحوراء فاضل متعب محمد291922057041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينحسين مهلي لهيمد جبر291921008021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسين فرحان مراد مطر291921153060

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينمصطفى اياد عباس خميس291921014198

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتوسن عزيز طعيمة حمزة291922069065

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتحوراء عقيل مسلم طاهر291922078035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينمصطفى عقيل محسن عبد291921028145

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنيناكرم علي عطية حدران291921017024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتسناء نعاس والي محمد291922069037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتاالء حسين هادي علي291922056002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتمالك حسن علي حسن291922058066

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينظافر سرحان كاظم مطر291821028103

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينسيف حسن ارهيف عبيد291821028091

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينمنذر هاني مكطوف مهيدي291921021092

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتايمان محمد عبيد عوده291942057041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيانثىالمثنىثانوية فاطمة الزهراء للبناتنور ياسين عبد الواحد علوي291922059022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالمثنىثانوية المجد المسائيةاحمد عزيز منشد حسين291921152006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتخديجة غازي عناد شكوري291942051095

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتكفاء عامر معيجن مجرم291922078098
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةناهده مراد عبد هللا عبد291922153027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالمثنىثانوية الفراتين المختلطةعبد األمير مالك حسين حسن291921112012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينحسن سعيد صعصع ناطور291921017036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتايات عبد سويد ناطور291922069013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتسكنه عواد عاجل خنجر291922056032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنيناحمد عبد هللا شاني راضي291921017011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينحسين كريم جبار هالسة291921151055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحمد فيصل جبير عطيه291921153009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينحسين سعودي كاظم عبد291921017052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمحمد رسول مجهول عبادي291921017208

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينحسن علي حرب كزار291821001025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتزهراء حيدر محمد عبد األمير291922050055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتمريم حسين نعيم شالب291922078099

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتاشواق قاسم حسن عبعوب291922160005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينسيف قاسم شناوة محمد291921017112

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناتمريم فاضل فليو ساجت291922075050

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيانثىالبصرةثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتجواهر احمد مكطوف نجم161922149002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينعلي حامد عبد علي مطر291921014134

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيانثىالمثنىثانوية الزهور للبناتاسراء عالوي رزاق حسن291942062003

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتاميره جواد كاظم هديهد291922056003

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناتزهراء محمد عباس عمار291942055060

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمصطفى سعد عبد مسلم291921001174

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتزينب غازي سلهو كربوص291922060080

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتياسمين باسم محمد ناصر291922050113

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينعباس فارس شالكة حمود291921017130

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابي طالب المختلطةحسن فرحان مطير فنيخ291921102008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينمحمد حسن لفتة جويد291921028127

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتزمن علي محمد صاحب291922050052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالمثنىثانوية المجد للبناتاية قاسم عبد الزهرة رهيج291922068006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيانثىالمثنىللبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب نور الهدى راشد باعي خضر291942082023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتفاطمه سعود دعنان علي291922058055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناترتاج غسان حلو حميدي291922057049

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىالمثنىثانوية االقمار المنيرة للبناتسجى مازن مكي حسين291922064036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينعلي حسين هربود جبار291921017151

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيانثىبابلثانوية مهدي البصير للبناتأيمان كمال ابراهيم كاظم231922133002
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناترقية كريم عطية حمزة291942051124

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالمثنىثانوية المجد المسائيةاحمد حسين غريب خضر291921152004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمرتضى عبد الزهرة طالب هليب291941153322

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيانثىالمثنىثانوية األنوار المختلطةغيداء عواد فرحان هداد291942107012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتياسه كريم ابو ذر فاني291922060156

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتزينب اسماري لصلوص افنيخ291922073036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتبراء محمد عزرال خضير291922058014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتبنين سعيد واوي خراطه291922050026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتشفاء كامل بدر محسن291922050078

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينامير سعد جبر صالح291921017025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينمحمد رزاق حمود جابر291821021088

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناترحاب رحيم كامل ناصر291922057050

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتسارة علي عبد وناس291922078072

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناترقية لكطان ناطور خنفوس291922069027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةرجاء رحيم عراك عبد291922106015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينمرتضى كاظم حسوني ثكاب291921028142

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتزهراء غانم ابو حونة سلمان291922054057

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيذكرالمثنىثانوية الهادي االمين المختلطةمساعد وحيد خشان اعيشم291921110058

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالمثنىثانوية الحطيم للبناتنور خالد خزعل عواد291922087012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةرضا خضر جازع سعد291921153086

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينرياض مجبل كاظم عوف291921028064

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناتاحالم فليح حسن ابو الهيل291922075003

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيانثىالمثنىثانوية صفية للبناتاسيل ياسر عطشان وازي291922084007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالمثنىثانوية اوروك االهلية للبناتشيماء خليل ابراهيم محمد291922086007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتنرجس محسن عبد الرضا عزيز291922050103

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينحاتم كريم ناصر حسين291921021011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحبيب خضر جازع سعد291921153036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتزهراء كاظم والي سلطان291922078058

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينصادق حسين مزهر ثامر291921151085

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكرالمثنىثانوية السلمان المختلطةحسن هادي عطشان فياض291921101003

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتالتفات محمد عبيد جبار291922073005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكرالمثنىثانوية المجد المسائيةاحمد رحيم غالي خليف291921152005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينعادل ضايف فنجان كاظم291921021044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةياسين صالح دوهان سعد291941153375

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالمثنىثانوية البسملة للبناتايمان سلمان غريب عواد291922069014
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالمثنىثانوية الفراتين المختلطةجالل سعود منشد خسران291921112005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينحسين علي ياسر صافي291921151051

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالمثنىثانوية صفية للبناتزهراء محسن مطر مبارك291922084031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتزهراء حسوني المي خشول291922066016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتبراء علي كاظم هاني291942085022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينضرغام سعد شنان جويد291921017116

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينسجاد احمد عيدان دبعون291941004049

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينسجاد محسن ناصر لفته291921021034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكرالمثنىثانوية السلمان المختلطةمصطفى عبد االمير زغير متعب291921101017

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكرالمثنىثانوية المنار المسائيةماجد حمادي عاجل موسى291921150074

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمصطفى حمزه حسين لوتي291921017229

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالمثنىاعدادية ام سلمة للبناتهنادي محمد حماده عزيز291822060160

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيانثىالمثنىثانوية ام البنين للبناترسل كريم فرحان كحط291942055038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمحمد جاسم محمد ناصر291821017255

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتاشراق جالوي حسين كاظم291922057006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينصادق عبادي انشينش مركب291921008041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينحيدر كريم حسين عواد291921151060

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكرالمثنىثانوية العدالة المختلطةعلي سعيد حسن غازي291921104033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتبنين احمد والي هاني291922054023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابي طالب المختلطةحيدر شهيد جابر اليم291921102015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينامجد قاسم مهدي ابو اللول291921028018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينكاظم ثامر شاكر شناوة291921151134

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةزهره هادي بلبول جبل291942153048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينعلي حسين زغير عبد291941003171

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتزهراء محمد خضير وناس291942052132

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىالمثنىثانوية صفية للبناتاقبال عواد ناصر ملزوم291922084009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينمصطفى محمد عبد الحسين بجاي291921151172

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتدنيا محمد نور عبادة291922067010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينجالل عادل حمد شبيح291821021008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينكرار فرهود عبيد خليل291921001144

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتسجى عبد هللا كريم مذبوب291922078074

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتمروه داخل زوهان عبد291922050098

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينكاظم ستار نجم عبد291921001142

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينحسين كريم سلمان سايب291921008020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الخليج العربي للبنينعبد هللا هاشم نعيثل عبد الحسين291921021049
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحسين طالب جبار ساجت291921014052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينكرار محمد عارف كريم291921010110

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالمثنىثانوية الشريعة للبناتدعاء رحيم عبد غويزي291922089006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتنجالء فوزي فاضل جابر291922078107

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرذي قارثانوية حجر بن عدي المختلطةحسين نجم عبد هللا غالم علي221921231006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينذو الفقار طالب راضي فضيل291921001068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينسجاد كامل صالح جبار291921008033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينعالء راسم سلمان كاظم291921008052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينجعفر جابر سرحان عايد291921001027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناترقية رحيم عبد الحسين محمد291922054049

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينمحمد جالب كاطع جاسم291841004110

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةامير مقداد عبد االمير هادي291941153045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالمثنىثانوية األنوار المختلطةايناس رحيم وساف مجبل291942107001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتهدى عبد االمير هاشم محمد291942057277

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينحسين يازع مريمط صلبوخ291921014067

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيانثىالمثنىثانوية عشتار للبناتوفاء جمال كامل عجمي291942090037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتزينب جبار لويل حميد291922066021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناترقيه جامل جبر عبد علي291922058033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةجابر سهيل عبد جياد291941153058

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتشروق جابر صاحب جحيل291922054083

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيانثىالمثنىثانوية الشريعة للبناتفاطمه عبد العالي عبيد سلطان291922089021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتزهراء وليد محيميد صالح291942160034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتبتول ميثم هادي عبود291942052035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينماجد عبد هللا ضعيف حرجان291921028119

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكرالمثنىاعدادية عين الحياة للبنينعالء جساب ردام كاظم291821014134

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةوديان عابر رحيم مناع291922106035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالمثنىثانوية الشريعة للبناتافراح يوسف عبد هللا فزاع291922089003

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتحوراء صالح بشير مفتن291922078034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكرالمثنىاعدادية سيد الشهداء للبنينعلي وثيج جولي مشكور291921028105

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينمهند تركي وكاع سيسان291921017248

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتشهد سعيد صبحي مجيد291922078080

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرذي قارثانوية اهوار الجنوب للبنينعلي كريم فرحان جودة221951073005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنينكرار قاسم شناوة محمد291821017237

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينحسين حسن صاحب عبود291951004040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية القلم المسائية للبنينمنتظر طالب نعيم هلول291951151184
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيذكرالمثنىاالعدادية المهدوية للبنيناحمد خالد خضر نصيف291921017007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيانثىالمثنىثانوية القبلتين للبناتسعاد لهمود عارف وثيج291922073040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيانثىالمثنىالخارجياتعذراء جاسم غريب حمزه291952401013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيانثىالمثنىثانويه المصابيح للبناتزينب فالح كاظم عبد الحسين291922079044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيانثىالمثنىثانوية البدور للبناتساره شاكر منسي طرطيز291822072082

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنيناحمد كريم جالي سلطان291951003011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتمريم عبداألئمة كزار عيدان291922050101

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبيانثىالمثنىثانوية المناسك للبناتختام كريم دحيوس كافي291922075022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتبنين عبدالرحمن محمد عوده291942050039

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتاسراء احمد عباس شياع291952051002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتخديجة خالد حسن جاسم291922054041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الزهراء للبناتفاطمة حمود مجيبل دهش291942051251

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينمصطفى عادل رسول فاضل291951003178

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتاسماء عزيز غثيث غركان291942052008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبيانثىالمثنىثانوية صفية للبناتخديجه فاضل راضي دهام291922084021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبيانثىالمثنىثانوية المجد للبناتصبرية رحيم وحيد مهدي291922068023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الوفاء للبناتهدى محمد علي ريسان محمد علي291952058020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبيانثىالمثنىأعدادية ابي تمام المختلطةزينب خالد كريم هالل291922106022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيانثىالمثنىثانوية خديجة للبناتهدى عبيد حسين مخيلي291942066021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيانثىالمثنىثانوية الكندي االهلية للبناتحوراء محمد حسن ضاحي291942085048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ادبيذكرالمثنىثانوية المنار المسائيةاحمد فالح فهد اليذ291921150005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائيانثىالمثنىللبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب حوراء عبد الرضا حسن سايب291942082004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةمحمد شريف جبار كاظم291941153292

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية المعالي للبناترونق مشتاق غالب جاسم141922127035

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيانثىذي قارثانوية قبضة الهدى للبناتازهار يوسف حلو عبدالكريم221922136001

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيذكرديالىاعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينمهند ثاير نومان مسير211921043043

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينعلي مهدي عبد زيد محسن251821049015

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينيوسف عبد هللا حسن عطيوي261921201175

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنيناثير حاكم حمزه كزار241821012002

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينوليد خالد رحمن ضهد221921310031

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعلي محي مطرود علي221921376066

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ادبيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتنور خضير عبد مطلك221922155037

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العارضيات المختلطةحسن فليح حسين فليفل241921152004

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينزين العابدين رحمن شاكر جابر221921090027

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتمسار حسين حمزة عبيس241822106041
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قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالديوانيةثانوية الصالحية للبنينرهيب غازي لفته عطيه241921022022

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتاميره ساجت عياش زختار241922115010

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةحسن عبد الحسين هادي وطن291921153042

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينحسن شاهين قاسم مشيقي161921061020

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيذكرالمثنىاعدادية ابي العالء المختلطةمحمد رحيم ناصر حسين291821109131

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةرجاء كاظم عباس انين291922153008

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينحسن عبد االمير عمران جبر161921027009

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنيننور عوده راجي حمد271921022051

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ادبيانثىالمثنىثانوية الوالية للبناتزينب ستار علي غريب291922067018

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينباقر محمد ياسر حسين221921067004

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينمحمد حسين انعيمه عباس241921051052

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتاسماء ثامر علكم حسين291922054005

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتسارة علي حسن زاجي161922170028

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيذكرذي قار تموز للبنين14اعدادية علي محمد خلف رهيف221821048018

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناتزهراء وناس عبد سالم241842123062

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنيناحمد جعفر صبار عبد الحسن161921365001

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينحسن محمد حسين شبعان161921014011

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيذكرالنجفاعدادية محمد باقر الصدر للبنينليث فدعان علي طشاش251921008178

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعلي عودة عبداالمير نصيف161921047063

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينسيف احمد تركي جهاد291921009066

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيذكرذي قارثانوية دار الندوة المختلطةمرتضى باسم حسن عبيد221941225036

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينعلي عبد الحسين عبد الكريم كسير281921021035

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية العارضيات المختلطةحسن صالح حمزة عبد مناحر241921152003

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيذكرميسانثانوية السراج للبنينسجاد عبد الجبار عبد العباس عليوي281921031011

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الثقلين للبنينمحمد محسن عصبان ايدام291921009135

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيانثىالمثنىثانوية فلسطين النموذجية للبناتسميه محمد كريم خضير291922050076

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينمحمد حميد جبار هادي241841001250

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية سكينة للبناتزهراء رائد رعد عباس241942093052

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينامير محمد داخل يوسف291921010014

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكرذي قارثانوية السبطين االهلية للبنينكرار جودان شكيه غضيب221921358008

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشعلة للبنينستار كاظم عكال غركان241921012022

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينحسن كريم شذر فضاله221921011011

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتغدير حسين هاشم خنياب161922245045

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيانثىذي قاراعدادية البطحاء للبناتمها اياد محمد عبد221922160072

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىكربالءثانوية غادة كربالء للبناتأسماء عطوان جعفر اسماعيل271922140001
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قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينعبد هللا حسين علي حسين161921051027

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةنور حيدر حمزه غازي291922153023

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينعلي صباح كاظم جاسم231921054021

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية الزهراء للبناتتماضر مطشر محمد عبد هللا241922134012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيانثىالمثنىاعدادية خولة بنت الحسين للبناتسارة سايب مرود زغير291922078071

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتبنين حاكم جبير عبد هللا291942057051

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحمزه شنشول كامل حفاتي221941310054

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينمصطفى احمد جاسم فرحان241921051059

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيانثىالمثنىثانوية القوارير للبناتوجدان صالح علي حاجي291942083033

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينعلي ترف هادي فرحان241921051036

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتوداد قاسم وحيد طريف221922417020

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيانثىالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةايمان ماجد جهاد وليد291942153014

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف للبنينايوب سرحان منشد عبد221941022010

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناترقيه يعقوب جاسم نغماش291952057037

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ادبيانثىالنجفاعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء محمد عبد الخالق عبد االمير251922096036

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينداود سالم عبد هللا مهدي261921047075

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينكرار جميل محمد فياض141821027063

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينهيثم شاكر سفر مرداس291921008091

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينارشد قاسم كاظم عكله281921004018

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ادبيذكركربالءثانوية حمورابي للبنينعباس مسلم عبد الحسن عمران271921025023

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد صاحب جاسم سراج251921024257

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية االخاء المسائية للبنينحسين سعد كشكول سلمان131921253004

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ادبيذكرالبصرةثانوية ابن النفيس االهلية للبنينعلي احمد رحيم علي161921345007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيانثىبابلثانوية الكفاح للبناتفاطمة قاسم عبد الهادي عبد الزهره231922113039

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكركركوكثانوية الصالحية المختلطةيونس علي خلف موسى201921228023

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيذكرذي قارالمختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين علي سندان شرشاب مهلهل221921279013

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي فارس عدنان محسن251921024194

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ادبيانثىالنجفاعدادية الحدباء المركزية للبناتسارة حسين علي جياد251922086130

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكربابلاعدادية الحكيم للبنيناحمد امير عبد الحسين عبد االمير231921044003

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ادبيذكرالنجفاعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينبهاء عبد الحسين علي عبود251921024046

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتهاجر قاسم كاظم علي141922108069

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ادبيذكرالنجفاعدادية االبتهال للبنينحيدر راجح مغير دحام251821023020

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيذكرالنجفثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين حيدر مثقال جدي251941031190

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ادبيانثىالنجفاعدادية شمس الحرية للبناتزهراء يوسف عبد الصمد محمد251922094027

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الرافدين للبناتضحى شهاب احمد عبد الستار131922095020
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيانثىالنجفاعدادية المنار االهلية للبناتشهد عبد المحسن محمد جعفر صادق251922058021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتندى سالم علي جياد251942170393

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الثقة االهلية للبناتزينه صالح حسن جابر241942081053

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتمريم قيس هادي هاشم221922104061

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتعبير اسماعيل جابر محرج251952170090

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيانثىالنجفللبنات (ع)اعدادية الزهراء زهراء احمد ابراهيم طاهر251922093027

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينمهدي ابراهيم جعفر حسن221951069091

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناترسل عباس علي عبد الحسين251922079039

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيذكرالنجفاعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينحسن ناجي يحيى عاشور251941020005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينعلي اياد جاسم عمران291941002110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيذكربابلاعدادية كوثا للبنينخضير علي هيل سرحان231941051045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيذكراالنباراعدادية الزيتون للبنيناحمد محمد عطيوي بريك191941004009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينأيوب سليم عزيز عبد الحسن221941019002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعارف العلمية للبنينزياد مؤيد زيدان خلف111951005023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية محمد باقر العلوم للبنينمنتظر صاحب منخي جابر141941050032

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيانثىاالنبارثانوية المجد االهلية للبناتساره عادل صالح مهدي191942383089

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى484.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينامير علوان رهيف حسن101951026021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى484.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية المعالي للبناتصفا ياسين عبد الواحد وهيب141952127014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتزينب باسم محمد عبد الحسن141952097011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية الشعب المسائية للبنينمحمد جاسم عبد االمير فرج131951250091

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينياسين عبد االمير ياسين عبود161951039137

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينمحمد وليد عبد  خليفة151951008053

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينمقتدى حسين حسن عكله151951002075

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيننزار حسين طاهر فنجان281951151783

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنينمحمد عماد صالح مكطوف101951018024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينامجد حامد علي منشد161951084023

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتدانيه عادل عبد الحميد شهاب101952119009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتزهراء ضياء جعفر كاظم111952110025

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى575.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتنور الهدى كاظم علي عويد221942321152

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى587.0احيائيذكربابلاعدادية السجاد للبنينعبد هللا علي حمدان علي231941031148

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتتارا حارث عبد المطلب عبد النبي151952054008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية اللباب االهلية للبناتتقى ياسين جابر عداي101952137003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينمهدي قاسم ابراهيم يعقوب171951124085

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0تطبيقيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينابا الحسن علي عدنان مهدي131951015001

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبنينمحمود يحيى مهدي محمد111951023028
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قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينمرتضى حميدان راضي هداد221951307231

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.2تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادمحمد قاسم احمد حسوني111951045007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتحوراء رياض عدنان شويع141942224018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0احيائيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمحمد مهدي حميد علوان231941001117

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينابراهيم صباح حسين علي141941013001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينعلي سمير هاشم جالي111941200032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0احيائيذكراالنبارثانوية الجامعة المختلطةمحمد عبد الصمد صالح عبد القادر191941298020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الخطيب للبنينراشد أرشد عاكف محمود181941002066

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى546.0احيائيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينمحمد حامد فليح عبيد261941011122

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى555.0احيائيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنينسجاد حسين علي عبد عجالن131941010060

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى558.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتهدى داود شعيبث خميس261942250251

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الرياحين للبناتشمس الضحى خيون شخير جبيشه121942122018

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمحمد حسين هاشم عزيز151941071250

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0تطبيقيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنينعلي عماد كاظم خليل251951049011

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةللبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين رسل علي خيري احمد141952096009

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0احيائيانثىميسانثانوية العمارة للبناتشهد رافد عبود سريح281942059101

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتمنار قاسم حسن هلوس141942076098

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0احيائيذكرديالىثانوية مروج الذهب المسائية للبنينعمر خالد مولود ولي211941276021

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتطيبه محمد يحيى عبد111942072084

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلي مهدي فاضل عبد السيد161941105035

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الهدى للبناتنبأ فالح مهدي عيدان121942106117

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0احيائيانثىاربيلثانوية سيوان للبناتيسر رفعت خليفه عاصي311942038074

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينعبد الكريم نصيف جاسم محمد101941009030

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0احيائيذكرميسانثانوية ضياء الصالحين للبنينمجتبى عباس كريم ثاني281941039011

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينباقر صالح علي ناصر151941001019

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينمهند كامل عبد الحسن جمعه261941010239

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتمالك علي حسين جواد131952086023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينوسام سعد عبد االمير علي111951200197

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية نبوخذ نصر للبنينطه سعيد علي كاظم111951016046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعبد هللا سالم محمد لوتي111951009041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينعلي نجم جويد عبد الحسن141951019058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتزهراء احمد كاظم حميد151952044013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينماهر عماد الدين هاتف سرهيد231951251243

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحبة للبنينكرار عمار كريم رضا111951003042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينامير حسين لعيبي شذر151951001010
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية النظامية للبنينعبد هللا سعد عبد المطلب احمد141951002012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتهاجر جاسم حسون حمودي141952111032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينمصطفى عالء جاسم محمد131951008068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينحسن مقداد دارخان ملك151951017013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينحسن عبد الرزاق عبد الرحمن عبد الرزاق161951426009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينحسن نعمه هادي عباس111951017011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتدعاء احمد عبد عاصي111952076016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الكرادة االهلية للبناتوجدان حسين نعيم محمد141952150006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينكرار قاسم علي حسين111951006132

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالنجفثانوية  االندلس االهلية للبنيناثير شاكر عطية فرج251951049002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينامير رشيد حميد عبد الحسين121951032008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتخيرات نصرت جواد سلمان261952126010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينمقتدى دريد عدنان محمد211951004039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتبراء خالد يوسف محمد111952071004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة المسائية للبنينمصطفى احمد شوقي علي141951209086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينالحسن حامد خزعل عجيل111951210010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينمرتضى صباح عبد صكب141951047097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية األقصى األهلية للبنينعلي فاضل احمد فاضل111951040010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةالخارجيونمحمد ماهر حنش شرهان141951400047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية عبد هللا محمد هليب خلف141951203046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعارف العلمية للبنينابراهيم شامل عبد السالم عبد الوهاب111951005003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتأيات سالم ناصر حسين151952050001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينعلي سعد جعفر صادق121951206068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنيناحمد رزاق حميد احمد101851016004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الرتاج للبناتشفاء داود جبر حسن141852121014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينعبد الرزاق محسن عبد الرزاق عبد161951002111

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرواسطاعدادية بدرة للبنينمرتضى محمد حسين سلمان261951021027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينحسين عماد صادق بداي161951007050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينأحمد محمد قاسم محمد101951019006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنيناحمد خالد حكمت عبد الحافظ131951001004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينحسين عبد هللا علي شبيب211851054017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الجواهري للبنينمحمد ياسين مهيدي صالح121951013030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتنور كريم ناصر زبون121952098049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينمهيمن احمد سعدون حسن121951007093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتامامه مخلد ناصر جبر121952231003
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية زهو العراق للبناترفل يونس حاجي علي131952078002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمرتضى يحيى عبد الهادي نجم111951058135

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينليث ابراهيم عزيز حسن141951013073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينمصطفى نصر سلمان عطية111951021101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة المسائية للبنينحيدر طه ياسين كاظم141951209102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينمحمد شاكر سلمان عبد الرضا131951009060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينمحمد قصي عدنان شحيت121951031123

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينامير عبد الرزاق فاضل عبد هللا231951001005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينمصطفى محمد جاسم علوان141951201333

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتحنان سلمان حسن سلمان161952383032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحمد فالح محمود حسين121951206005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينسجاد مهدي حسين علي131951017024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينامين سعدون هامش جابر131951012019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتنهى مهدي شرشاب ذياب121952105051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتزينب قاسم ويس خضير141952100015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينحيدر ستار نجم عبيد231951256029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينعبد الرحمن خضير جسام إبراهيم101951017038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينمحمد رضا عباس حميد محمد161951084212

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنيناحمد خالد عباس شهاب101951015001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىبابلثانوية ابو القاسم المختلطةتبارك فاضل عبيد محروس231952209003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية بدر الكبرى للبنينقدس عبد الرحمن تيسير صبحي سري101951021016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتفاطمه سعد عبد كدور141952145036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحمار للبنينمحمد طعمه ضيدان خضير221951044011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينمصطفى احمد عبد الستار اسد111951210064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية االندلس المسائية للبنينهشام صبري داود سليمان131951256059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الزيتون للبنيناحمد نبيل ميران هادي241951036005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتساره عالء حسين مهدي111952215044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ايالف للبناتمنة هللا محمد ابراهيم محمد141952105027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية السياب للبنينعباس محمد عباس شوكت131951030024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتزينه حافظ مهدي صالح101952120032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناتغسق باسم عبد الرحيم حسين271952071032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الصديق المسائية للبنينمحمد توفيق نجم جوهر141951200165

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية المنصور المسائية للبناتغدير علي حسين علي101952223028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية النجاة االهلية للبناتنور شهاب حمد يوسف101952131006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينيوسف حامد نوري شاكر191851011075
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتتقى علي فليح حسن231952126011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتحال بهجت عنيد حجر141952145009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار الحجة للبنينحسن مرتضى حسن حمادي161951026017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكراالنباراعدادية القدس المسائية للبنينعالء قيس اسماعيل عبد191951338036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنيناحمد حميد رشيد عاشور131951031002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتوسام صدام محمد ابراهيم علوان121952094080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتزينب عبد الحسين حويل فرحان131952071021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينمحمد عادل فرحان عطا هللا111951210058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينكرار قيس جاسم فنيطل121951026047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المستقبل االهلية للبنينعلي سلمان داود سلمان161951436001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينعلي عادل سلمان محمود131951029027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينبهاء حاتم بندر عبيد161951352035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتنرمين قاسم محمد علي101952119037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0تطبيقيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينمحمد مصطفى زومان ابراهيم191951067051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0تطبيقيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتفاطمه جاسب حسون عجيل261952087007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينمحمد عماد جواد محسن131951017038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينمنتظر عبد هللا عدوان مايد221951091080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيذكربابلاعدادية السدة للبنينعبد العزيز خضير عبد العباس تومان231951016022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناترقية علي حمزة احمد111852071017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الجواهري للبنينعبد الرحمن محمود رمضان خلف121951013018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء عبد الجبار عوفي رحيمه151952046014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمرتضى سالم موسى عمشي151951071243

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينامير منير محمد ابراهيم141951018014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الخالص للبنينيوسف احسان عبدالعزيز كريم211951002064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتكوثر نصرت غيدان عيسى141952111028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتفدك جواد عبد الكاظم محسن141952068026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النجاح للبنينحيدر جبير موسى علي221851067037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينمعتز مجاهد منعثر منشد221951256012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية الشرقية للبنينعلي محمد عبد محيسن221951007025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتايه عبد الستار جبار عليوي151952056009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينمحمد كاظم جليل جبار241951015072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتاستبرق احمد كامل محمد111952073005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتعطيات محمود رمضان محمد111952217032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتايالف مزهر علي مشكور131952079002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينمهند نصيف جاسم محمد141851012049
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنينعلي عباس كاظم مرهون181851085020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينمصطفى كيالن سيف الدين عز الدين121951032095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتمها سليم عبد الحسين نعمه151952054032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الخبير للبنينعلي رعد مهدي جواد111951007022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمرتضى سالم حسن جبار111951058132

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الريحاني االهلية للبناتمريم عدنان بريس محسن141952194012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينعمار فاضل حميد ضايف261951022024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينمخلد طالب عكاب مسلم221951036097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينحسن عمار نوري هادي231951054015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية كربالء  للبنينعلي عدنان عبد جبارة221951036068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتمريم ماهر حنش شرهان141952072043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتبنين حيدر مهدي حمزة141952068005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتمها كريم خضير عيسى111952065053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتُعال ناظم هاشم عبيد121952094055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينمحمد عبد الرزاق مجبل محسن131951026024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتسالي كاظم موسى عيدي131952093034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينمحمد علي هاشم علي131951252100

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتسكينة جبار زيدان سداوي141952070022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنينعبد الرحمن وائل محمد اسماعيل111951004057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتفاطمه مجيد حميد مجيد101952076013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينمحمد علي جاسم سلمان131951011042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية االستقالل للبناتمروه عدنان حسن محمد علي131952075017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعبد الرزاق سالم عبد الرزاق معتوق161951353068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنيناحمد اكرم مهدي احمد131951006004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتمريم اسعد حسن شاكر151952056042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجمهورية للبنينداود شهاب احمد فرج141951016043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتنور حسين نعمة عبود111952105052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنيناحمد حيدر فيصل غازي141951047002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينسجاد سليم رحيم جبار151951005051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0تطبيقيانثىصالح الديناعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةحوراء محمد عبد الحسين محمد صالح181952352002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينكرار مزهر كاظم حمد221951307196

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية اآلفاق للبناتحال عباس خلف علي121952114003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنينياسين محمد علي عريبي131951010065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنينعلي جليل خوام ياسر221951021052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتضحى ابراهيم محمود صالح121952107034
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الواحة الخضراء للبناتنرجس جمال حمودي كاظم141852142004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الفاروق للبنينحسين كاظم علي حسين131951014016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتنبأ مقداد كاطع كاظم151952054033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتنور الهدى داود سلمان محمد151952058028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتتبارك طالب عبد علي حمود111952217009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتزينب احمد علي مشحوت131952103015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتبنين كاظم حسين حرج141952070008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبناتاميمه جمال خالد حسين131952073003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتبراء عبد الرزاق حياوي طالع151952044006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلي حيدر حامد جبار151951011047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية النيل المسائية للبنينالكرار حيدر نجم عبد الخالق111951206007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينمحمد هشام محمد فرج131951005058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية البياع العلمية للبناتلينا طارق زيد فرحان111852066031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينابراهيم خليل ابراهيم مبارك141951011001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0تطبيقيذكرذي قارثانوية انوار الهدى االهلية للبنينأحمد ابراهيم لطيف عجيل221951368001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينمنتظر طالل عبد الملك علي131951031059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينعباس رحيم عبد الرضا جعفر151951071131

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الجواهري للبنينسيف الدين مهدي محمد علي121951013012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اغادير للبناتصفا عدنان سعدي مظلوم111952103021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينحيدر ضياء جبار عبد علي141951019026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الكوثر للبناتاسراء عبد الجليل قاسم صحن231952114001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية اشبيلية المسائية للبناتجوانا عزت ابراهيم متري141922223014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينعلي جالل كاظم برهان101921015044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينعلي سلمان داود سلمان121951030072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية شط العرب العلمية للبناتمنار سيف هللا قاسم محمد111952062026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء عالء حاجم دبيس141922074060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينامين رمزي امين عبد السالم111921203042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتتبارك ناصر محمد سعيد عبد121952087010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الرشيد للبناتياسمين جابر فهد وساك131922096029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية اآلفاق للبناتعهود هادي ابراهيم كاظم121952114011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتمريم ناهض علي سلمان121952107048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينعلي فوزي عبد مطلك محمد121851032055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الوزيرية للبناتمنار صادق محمود عسكر131922074051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينمنير نعمه حسين درويش121951025083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمنتظر محمد عودة كاظم121921047179
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتايمان جاسب لعيبي جاسم141952076003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينعبد هللا هاتف ياسر زيدان111921021072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتايمان احمد حسين علي111822095014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0تطبيقيذكربابلاعدادية السجاد للبنينعبد الهادي عامر هادي عبد المنعم231951031025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينامير اياد ناجي داود121921048007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمحمد منذر محسن حمادي121921048113

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية النعمان للبناتمروه شهاب احمد حميد131952102009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتابرار احمد سلمان مهدي131922086006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينتقي احمد عمار عبد الحسن141921045007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينسجاد طه شهاب علي111921028058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتفاطمه علي كاظم حمد111922094064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية دجلة الخير للبنينعلي سليم ناجي حلبوت131921038031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الفردوس للبناتسجى مهند ضياء نوري101922090021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتايه هادي جمعه جباره141952076004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناتمينا صالح احمد صالح131922101078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينيوسف قاسم احمد جاسم121921048137

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينعلي فاضل عليوي جاسم141921005057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العراق للبنينمحمد قاسم سالم كريم121921009243

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية االصيل المركزية للبناتحنين فاضل عبد زيد جاسم251952059064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحبة للبنينعلي خالد حمادي سلمان111951003035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0تطبيقيذكرواسطاعدادية جصان للبنينحسين محمد جبار وحيد261951036006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن خلدون للبنينمصطفى مهدي سنيد عبد الحسين141921049085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينأحمد محمد جاسم سليمان111921028008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينخضير ابراهيم خضير بداح111921033032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينمنتظر سعد عبود كاظم151951008066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتغدير قاسم عباس موازي111922095091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتيقين احمد عبد هللا سلمان141922133104

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتهدى محمد جاسم علي111922073085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتنور الحسين سالم عبد فياض111952110046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنينمرتضى بناي طعمه عبد هللا131921024112

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتسجى علي كاظم لعيبي131922107072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمصطفى محمد اسماعيل ابراهيم121921048124

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتبراق الرسول احمد عبد الستار جبار141922080004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتعذراء عبد علي حمود حسب151922050081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينمنتظر نجم عبد الواحد طراره151921020145
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية نور العلم للبناتفاطمه مهند عبد اللطيف نجيب111922118023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناتاسراء محمد جبار عبد النبي121922125009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناترقية محمد سلمان جاسم111922089051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0ادبيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتتماره منذر جواد جاسم211922133011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتكوثر قصي محمد احمد111922076125

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناترسل حسين كاظم سفيح151922045037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتسجى ستار صبر سالم151922040082

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتياسمين فائز كاظم سلمان141922070103

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتدنيا  علي صبر جاسم151922045033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى486.0ادبيذكرالكرخ الثالثةللبنين (ع )ثانوية الحسين علي توفيق خليل محمود121921018033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتزينب صبحي صدام غضب111922094040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناترقيه محمد سلمان عبد الرزاق111922073035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزينب صالح حسين جاسم151922046028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينيوسف يحيى اسماعيل جاسم131921029066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتميس فراس محسن علي131952070039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتفاطمة علي عدنان ابراهيم111952105037

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ايالف للبناتاسيل احمد خيون علوان141952105003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية طارق بن زياد للبنينايمن صالح الدين نوري محمود141951020008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتزهراء احمد محمد خلف141952068011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتعذراء ضياء احمد جاسم111952218015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتاسراء ثائر كريم منهل281952190002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينعقيل عادل راشد عطار261951012013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة للبنينمنتظر كريم حسن محيسن231951020079

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعبد هللا احمد عبد داخل281951151385

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبنينحسين بشير شراد عبد الحسين221951053009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينعبد الرزاق سرحان ناصر عويد221951307132

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتزهراء حسن كاظم سلمان231952117018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية دجلة للبناتفيروز حسين ابراهيم عبد101852095026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية دجلة للبناتعائشه عادل زيدان عبد101922095049

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينعبد هللا جبار طالب عزيز141921013072

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتوقار الدين عبد الرحيم غضبان داخل121922087066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتايمان فخري عبيد حسين111922109008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنينسجاد عامر احمد عباس101951200017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتدانيه احمد كريم جاسم221952150013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتنور حلمي عوني فاضل111922071095

739 من 585صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البشير للبنينعلي اركان كاظم خلف141921036043

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينكاظم عبدهللا كاظم بهاض291951025065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبنينمصطفى اياد عثمان صالح161951044050

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينمجتبى عاشور عذيب نعيمة131951008052

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتايه محمد محسن علي141922093014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينمحمد نهاد تاج شفيق131951034028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينجعفر محمد وطن غنداوي151951011014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينمحمد عبد الحسين عبد هللا صخي221951310177

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زرقاء اليمامة للبناتأطياف عزاوي حميد عيسى111922063002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتزهراء حيدر عبد الكريم سعيد271952063038

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الشيخ حمد للبنينحسين طارق دحام حردان121921017017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين للبنينعبد هللا مصطفى احمد محمد111951013039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتزهراء لؤي سالم عبد السادة121952098019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتزينب ابراهيم خضير  عجيل221952162020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الجزائر للبنينحيدر حميد جبار خشان221951042031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الواحة الخضراء للبناتبتول كريم مهدي شناوة141922142007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشعائر االهلية للبنينعلي محمد جمعه زعالن161951346005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبناتبراء مردان مناوي عودة161952290004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتزينب حسن علي حسين111952109031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية المأمون للبناتأيه يحيى مصطفى صفاء101952116003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنينرضا محمد جاسم محمد121951032024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيانثىديالىثانوية العقيلة زينب للبناتزهراء محمد علي حسن211952166009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينسيف موحان عبيس علي241951016049

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغد االهلية للبنينحسين حميد عبد الحسين عوده221951085004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابي الخصيب المختلطةحسن ماجد عبد الخضر مسعد221951212002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتعلياء حسين علي فهد211952294029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينعلي ليث حامد حسن101951013063

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلي محمد علي حسين131951009044

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية سيف الدولة للبنينابراهيم احمد فاضل احمد121951002001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيانثىميساناعدادية الفرات للبناتنبا علي خضير حوير281952060068

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتمروه محمد علي حسن141952070030

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينعبد الرحمن عالء حسين علي111951018035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية النهرين للبنيناسماعيل حمد خلف صحن181951067004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينهمام جاسم ابراهيم عبد الرزاق101951026127

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرذي قارثانوية اهوار الجنوب للبنينمحمد عبد نعمه كاظم221951073008
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيانثىديالىثانوية البيداء للبناتمالك صالح محمد وهاب211952142004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينفاضل قاسم فاضل عبد علي271951019052

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناتشيماء محمود رمضان محمد111952068021

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينحسن مجيد حسين كاظم131951017007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المسيرة المحمدية للبنينمحمد علي عبد الرضا شنشول كاظم161951311046

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتفدك سالم خماس محسن121952094062

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الشماسية للبنينامير منذر كاظم جواد131951023006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينعبد الحميد ماجد عبد الرزاق عبد الجبار191951343026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية االمراء االهلية للبنينابراهيم محمد كوكز خضير131951041001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الزهور للبناتدالل عامر عزيز احمد171952290025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتعذراء فاضل جار هللا شناوه231952093010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينباقر فؤاد احمد محسن131951005019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينمرتضى احمد حسين علي231951019063

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينامجد حمزه شناوه طراد231951257014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةكريم نعيم ثامر علي221951311143

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية العصر الجديد للبنينصدر الدين احمد قاسم جاسم141951175013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينذو الفقار مهدي كاظم يوسف241951207032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينعباس احمد حمزة سلمان111951058060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينياسر عامر محمود متعب211951013039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتفاطمه ظافر خير هللا شعبان141952076041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتفرح احمد عبد الرزاق عطيه141952099025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينجعفر كاظم سالم جبار261951010012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناترهف فاضل عبد بدن131952071018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينحسن عبد االمير خميس صبار221951069011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينعبد الرحمن محمود جاسم عيفان111951033013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى445.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتحوراء عبد الكاظم عبد  رماح121952094023

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتمنار نديم عبد ابراهيم141952079033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الغدير المركزية للبنينمنير جابر يدام عوفي291941025088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتحنين محمد كاظم حسن121942107059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتساره ناصر جاسم حسين131942281062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيذكركربالءاعدادية الفرات للبنينحسين عالوي عبد الحسين سعدون271941014066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينعمر حازم محمد جاسم111941203174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتبتول علي حسين علوان111942218008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية اآلفاق للبناتمريم عيسى جاسم كريم121942114060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتشكران عقيل عبد الرزاق لعيبي111942109084
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0احيائيانثىالمثنىاعدادية السماوة للبناتتبارك محمد جليل جاسم291942052060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية قتيبة للبنينمصطفى نجاح حميد جالب241941003299

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينخالد محسن عليوي احمد111941012008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الكوثر للبناتهبه حيدر عالوي حسن241942108167

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينحيدر عالء صالح مخيفي221941363028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتاميمه صعب حردان مظلوم211942100014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيذكرالمثنىاعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينباقر جابر راضي عبد291941008006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الرسول للبنينعلي احمد منصور حسين241941035073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينعبد الوهاب حمود هالل زغير311941072059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينعبدهللا شمران كردي نزاري211941273029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0احيائيانثىواسطثانوية نبع العلوم االهلية للبناتايات عبد الحليم فاضل هالل261942088006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0احيائيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعلي خالد عبد  عجيل221941077091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينعباس حسين عبد الزهرة سلمان241941002078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينمصطفى سالم اسماعيل شبيب211941273063

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتنادية باسم حسن نجم211942291085

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية للبناتدينا كاظم راشد جبر241942103038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتازهار زغير ناهض مونس221942105003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتزهراء اسماعيل خلف حسين161942170021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0احيائيانثىكربالءاعدادية الفواطم للبناتنور ايهاب جبار عبد الحسين271942058280

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتورود عداي جريان حسن231942117162

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتزينب كاظم عبيد عباس211942294054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتميس حمدي خلف خماس211942140188

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتتبارك طالب محمد الزم111942109018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيانثىصالح الدينثانوية ام المؤمنين للبناتنور علي عبدالحميد عمر181942232064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنيناحمد محمد احمد محمد111941203022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الشماسية للبنينامير ليث حسين جواد131941023009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنينحسين جاسم محمد جاسم231941254012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائيذكراالنباراعدادية العدل للبنينانمار محمد حاضر محمود191941018006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينحارث مويل عواد ساكن191941020012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتكفايه ماجد عبد الحسين هاشم151942080132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتنور الهدى مازن مهدي جمعة111942064086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينعثمان ياسين سالم داود111941203147

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0احيائيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتزينب محمد شويجه تالي291942056087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتزهراء خليل داخل فهد121942231047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية بالل للبنيناسامة زامل تركي سليمان101941055010
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتزينب عباس علي حسن211942097061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينعلي سعدون عبود دحام261941203035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائيذكراالنباراعدادية عمار بن ياسر للبنينعبد القادر جبير عبيد خليوي191941040056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0احيائيانثىكربالءاعدادية كربالء للبناترؤاة وفي جليل كاظم271942056118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0احيائيانثىديالىثانوية الزهور للبناتحوراء حيدر عاشور املح211942113010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية المعرفة للبناتبراء حيدر عبد الواحد وهيب141942106004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينفاضل شاكر عبادي حسين241941207095

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينحسنين جواد طالب علي231941251077

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيذكركركوكاعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةمحمد ياسين ابو بكر حكيم201941312103

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينطارق عماد جاد احمد211941065062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمحمد حسين عزيز حسن151941071248

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية السرور للبناتزهراء غازي فيصل سوير241942085047

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية النصر للبنينسجاد ستار تركي سلمان241941064026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيذكرنينوىاعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينسيف ايمن احمد يونس171941020053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيذكرالسليمانيةثانوية جيا المسائية للبنينعمر مروح فزع حمدان321941060044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتدعاء أنور صبحي حمود191942226033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينجعفر شرهان عطيه عاتي261941027019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية النور للبناتحوراء سعد حمزه محمد241942095030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينمهدي مزهر محمدصالح يوسف211941063060

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيانثىكركوكثانوية النصر للنازحاتنسيبه ياسين محمود خالف201942168024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيذكركركوكاعدادية الحويجة للبنينمحمد وليد سالم حسين201941019139

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينمحمد سالم عبد الرزاق حسين111941006064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينزين العابدين محمد جبار وناس261941001068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناتهاله خالد خزعل فياض211942138160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيذكرديالىاعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحمد وليد عبدهللا كاظم211941010008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيذكرنينوىثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحمد عبد عرب عيسى171941228006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيذكراالنبارثانوية عامرية الصمود المختلطةعبد القادر احمد عبد الرحمن سعيد191941316014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينمحمد الباقر جليل خلف غبين141941028092

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائيذكركركوكثانوية باجوان المختلطةمحمد يوسف حميد عطيه201941205020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيذكربابلاعدادية كوثا للبنينمهند احمد قاسم عبود231941051144

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتمريم حميد عبد عطيه211942170068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينسيف سعدون منصور مجيد211941282040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دمشق للبناتايمان مهدي صالح عباس181942203018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتزينب احمد عبد احمد211942134042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيانثىكركوكثانوية العلياء للبناتمريم ابراهيم فرحان ياسين201942127019
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيانثىالنجف(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات حوراء حسن طاهر عيسى251942084905

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيانثىواسطثانوية تبارك للبناتنوره محمد معارج سويف261942077025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائيانثىالديوانيةثانوية النورين للبناتزينب اكرم شهيد ياسين241942138024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيانثىديالىاعدادية الفاضالت للبناتمريم اسماعيل حسن فليح211942102108

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتزينب الحوراء حازم عيدان سليم261942102064

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0احيائيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتزينب بشير عزيز ابراهيم211942092054

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0احيائيانثىديالىثانوية الحريه للبناتميساء مظهر خليل اسماعيل211942143110

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريف الزاهر المختلطةمريم غسان عبدالواحد علي181942072017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائيانثىديالىثانوية الروابي للبناتشغاف سمير كاظم مهدي211942146034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0احيائيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتسجى جوامير هيجل حسين211942093038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيانثىديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةاريج اديب حسيب سلمان211942064001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0احيائيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتغصون ثائر لطيف محمد211942098122

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيانثىديالىثانوية الحمائم للبناتغدير وديع عبد الحسين فاضل211942122031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيذكربابلاعدادية الفيحاء للبنينمحمد عامر فزع كاظم231941005163

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةحسين حاتم محمد علي حاتم211941223005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينمحمد علي عبد السادة كاظم241941008115

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلي هالل احمد نصيف201941259207

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيذكركركوكاعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينيحيى عدنان محمد احمد201941048231

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيذكركركوكدراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين محمد رزكار صالح درويش201941303142

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائيانثىواسطثانوية العزيزية االهلية للبناتزينب غازي بدر شبيب261942120130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيذكرنينوىاعدادية خزنة للبنينحمزة فارس صديق محمود171941066014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينعلي كاظم هالل حرب221941098117

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيذكرواسطثانوية ابن خفاجة للبنينوليد مجيد خواف حسين261941159028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيذكرواسطثانوية ابن خفاجة للبنينعباس هاني كاسب عبود261941159014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعلي حسين ساير هدهود261941209133

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية دمشق للبناترقيه عبد هللا حسين مؤنس241942121118

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0احيائيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتفاطمه عزيز كريم زغير261942087101

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمحمد حميد عبد هللا كاظم231941001110

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينيقين حيدر حبيب عبد عون251941007380

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0احيائيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنينعبد هللا رياض غائب مزعل131941010079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتزينب حسين ابراهيم محمد131942117133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتسجى عدنان ثويني حمزه111942112056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0احيائيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمحمد جاسم محمد عبد الكاظم231941001108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةجنيد خالد محمد علي رجه191941341035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية ارض الحضارات االهلية للبنينمهيمن احمد عبيد حسون141841172004
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0احيائيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينحمزه محمد جوده فلي261841037009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0احيائيذكرميسانثانوية دجلة للبنينسيف الدين سالم مزهر عليوي281941012069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينمحمود اياد حسين ناجي141841030032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينمرتضى كريم جوبي ثجيل111941210031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناترويده عبد هللا هادي موسى191942370095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0احيائيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتنبأ حسين محمود سليم191942194094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية المسرة للبناتبتول ستار حنش نهر151942041013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية الفرقان للبنينغيث ميثم خالد مزعل141941182059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينفهد رغد جميل بهنام141941018118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيذكرالكرخ الثانيةابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحمد بالسم اسماعيل جواد111941008002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينيوسف محمود خلف مطرود111941006085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيانثىدهوكثانوية نينوى الثانية للبناتغفران يحيى غانم محمد علي331842038046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينمصطفى خالد حمد حسن261941176018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتلينا نيسان حنا نيسان141942078094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية ابن عقيل للبنينمحمد بدر ياسين طه121941014028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتسرور عبد الجليل حميد ذياب131942079021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0احيائيذكربابلثانوية القرية العصرية المسائية للبنينازهر فالح صليبي مصيول231941254006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الطاهره للبناتدينا حميد كامل لطيف111942098006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينسجاد شجاع مزعل عبد الكريم281941151104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتشمس حيدر عباس عجاج121942231074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية النور للبنينخليل محمد خليل سعيد121841026037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحكمة للبناتغفران عبد الرحيم عبد الكاظم مطرود101942107035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمصطفى مبدر غازي صالح211941272228

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية الريف للبنيناحمد طه محمد احمد121941029002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيذكرديالىثانوية حطين االهلية للبنينياسر عامر كاظم حسين211941071011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الحكمة االهلية للبناتايه خالد نعيم حسن141942086028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينعبد هللا شهاب حمدان عليوي101941019081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينعبد المجيد فاضل مجيد سلمان141941187003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الوزيرية للبناتزينب صبحي حسن محمود131942074016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0احيائيذكربابلاعدادية الفرزدق للبنينحسين علي عبد كاظم231941050011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0احيائيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينزين العابدين شاكر عباس كاظم271941001131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينمهند مالك اسعد نايل101941009051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيذكراالنبارثانوية النهضة االهلية للبنينليث محمد اسماعيل رجب191941120005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينليث محمد خليل مهيدي191941028048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينابراهيم سعد عبد هللا حسناوي111941203004
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتطيبه وعد فتيخان درج121942093039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية الصفوة األهلية للبنينمصطفى باسم محمد ابراهيم141941042066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجمهورية للبنينمنتظر حميد خلوف حمادة141941016145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتاية عزت سلمان ناصر141942111031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينحسن باسل سلمان نعمة111941017008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتأزل عباس جبار لعيبي141942107002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيذكراالنباراعدادية التقدم للبنينرسول محمود حسين عبد191941062011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية البنوك األهلية للبناتمريم ظفار محمد لعيبي131942083013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيانثىبابلاعدادية عشتار للبناتغيداء ستار كاظم فيصل231942125080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينبكر قاسم محمد عبد141941021191

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتضحى عبد هللا مخلف صالح111942072078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المثنى للبنينوليد ادريس عباس علي101941022110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينعماد الدين احمد مجبل نصيف111941021058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينطه عصام عدنان نصرت191941114030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكراالنبارثانوية الحبانية المسائيةليث محمد حسين حمد191941344012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية عطر الجنة للبناتاسيل عقيل داود عواد111942144002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينمصطفى قاسم عيال عبد الحسن141941048101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتوالء عباس عبيد منسي111942109164

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينعلي خالد صباح حليحل151941071187

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية األميرات األهلية للبناتسماء خيري دريول محيسن131942089015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتمالك مصطفى حاتم صبر101942091099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتمنار عادل حامد جاسم141942069056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية البسمة االهلية للبناتنورهان بهاء نوري جاسم111942147005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين للبنينعبد هللا عباس محمد مال هللا111941013026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية بلقيس للبناترسل سيد جابر عمير141942140047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتاساور حازم كاظم حمود141942097005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية بابل للبناتزهراء رعد سرحان حمدان121942095030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيذكراالنباراعدادية الفتوة للبنينايوب ناظم احمد عبد191941065012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيذكراالنبارثانوية النور االهلية للبنينمحمد جمال عبدالحميد عباس191841113016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتزينب جبار محسن علي131942118130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكراالنبارثانوية الحبانية للبنينهاني جاسم عبود عواد191941046052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكرديالىثانوية ام الكتاب المختلطةمسلم سعد فرمان علوان211941260016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتضحى ماجد فضاله عباس141942225098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكراالنباراعدادية الزيتون للبنينيوسف مازن حميد يوسف191841004064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينمحمد حسين علي عبد الحسين حسون141941005023
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشمائل للبناترحاب علي عباس مري141942109017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيانثىاالنبارثانوية المنصور االهلية للبناتهاجر عبد صداع غافل191942381014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمرتضى جمعه حمود عبد281941151222

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمحمد مجيد حميد عيسى151941071272

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتنبأ طاهر عبد العباس جاسم151942054265

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتندى صالح غافل نصيف111942100038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينمحمد عدنان عبد هللا سلمان111941188020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتنيران محمد غازي نصيف111942111025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينعلي كاظم جبار حسين141941018100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىالرصافة الثانيةث ميسلون المسائية للبناتشهد صفاء رزاق عبود141942220047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتايه بشير منعم احمد131942099006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتزينب كاظم نعمه خضير141942107039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىديالىاعدادية القدس للبناترسل محمد مهدي ابراهيم211942110023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزينب رحيم عباس جار هللا151942046098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتزينب علي عبدالحسن سوادي131842092023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينمحمد رضا قاسم علي كشكول121941206043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينلؤي فاضل عباس مهدي191841028032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينيحيى معد حميد جواد141941015057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينمحمد شاكر نوار حسين231941011082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتصفا قاسم حمد احمد111942070090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكربابلاعدادية الحلة للبنينهادي علي هادي هاشم231941020414

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم سجاد محمد جاسم حسن131941025016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينحيدر فالح حسن شنشل111941058053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.3احيائيذكرالكرخ االولىالحارثية-ثانوية المتميزينمجد اعز فرج عزيز101941028067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية ابن رشد للبنينعلي كريم عبد المحسن خضير141941023041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية االندلس المسائية للبنينعلي بشير حسين علوان131941256027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية اسوان المسائية للبناتغفران جمال جاسم محمد101942221056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعبدالقدوس عبدالحميد عبد الرزاق صالح211941272123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينعلي منير عبد الرحمن احمد121941031142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينضرغام عماد علي حسين121941031101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينيوسف محمد جواد كاظم121941031215

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية اسوان المسائية للبناتسحر اركان فرج علي101942221041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتنورهان حامد عذاب حميد141942079117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية ابي غريب للبناتدعاء طارق عبو علوان101942111016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية االيالف للبناترانيا مظفر عبد الرزاق عيسى101942104004
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتفاطمه حسن عبد االمير صادق261842108080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعارف العلمية للبنينعبد الرحمن خالد صالح محمد111941005046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاية جاسم محمد جبار141942224010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينزين العابدين عباس علي احمد101941020064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناتنور سعدي ساجت عاشور261942074086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىواسطثانوية العزيزية االهلية للبناتيقين راشد حميد عبد261942120272

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتمريم اسماعيل زيدان خلف131942118233

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكراربيلثانوية حمرين للبنينخضر مثنى داود عنجاص311941011013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتحوراء رعد سعد مجيد151942045018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتسما سعد حسين صادق111942065116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةفرقان اسامه سالم داود121941020104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعمر ايمن عدنان حسين101951205102

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينكرار حيدر توفيق عباس131941029052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االفاق المسائية للبنينمحمد عويد هليل عبد عون271951154174

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الهبة للبناتبشرى جبار غانم جمعه221952120001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينامير علي عبد الجبار عبد الرحيم131951011006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتنورس فاضل حسن سرحان141952110042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية القديس توما األهلية للبناتفرح عمار نبيل ميخائيل141952112012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتشمس الضحى علي سمير خليل141952100019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينكرار عبد الخالق جبار عباس141951013072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينمحمد عبد الستار عبد الجبار عبد الرحمن111951006147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرصالح الدينثانوية بيجي المسائيةمصطفى سمير عواد عبد181941332166

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينعبد الكريم موفق عطيه فرحان191951356027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينعلي غالب شاهين فالح حسن131951001048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينشاهر نجم عبد الرزاق شاهر191851020035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية المعالي االهلية للبنينطه محمد زكي فؤاد101851046004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمصطفى سالم جبار حمود131951012115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الموسيقى والباليهأسو سربست نظمي ادهم101941007002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنينعلي منقذ حامد ظاهر131941003059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية االنتصار للبناتنور الهدى علي حسن علي131942091143

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتزينب صالح شهاب احمد131942118140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتآيات ياسين مهدي عبود151942040007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينمهيمن جواد كاظم فتحي261951208032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السجى للبناتمريم فالح حسن ديوان111942138025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية سما بغداد االهلية للبناتسرى عدنان مقبل حسن131952087009

739 من 594صفحة 
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية االقصى للبنينكرار محمد سبع خضير131941028018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناسامة احمد عبد هللا عبيد111951058011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنيناحمد نوري جاسم محمد111951203044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رقية للبناتهبه سالم خليل داود111952069015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتزينب الحوراء عبد الكريم جميل شناوة141942093030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية فاطمة الزهراء للبناترسل اكرم ابراهيم احمد111952075010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينمحمد عبد الحكيم حامد خليفه111951200159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتهدى باسم علي محسن131952092025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتزينب حيدر جواد عباس121942231057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينسجاد عالوي متعب خشي261951049023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكربابلثانوية العامل للبنينذو الفقار باسم فليح حسن231951026006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الزهراء للبناتسجى علي عبد الحسين كريم231952109022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينمحمد علي عبد الحسين سعيد161951001138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينعلي الهادي ضياء جعفر عبد161951110042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرذي قارثانوية النجاح االهلية للبنيناحمد عادل داخل طاهر221941087016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنينعبداالمير عماد عبداالمير موسى181951085022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الرتاج للبناتعذراء حسن خيون جاسم141952121015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشاكرين للبنينعبد الوهاب رشيد طالب شلكام111941029026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينصهيب قحطان عدنان رشيد211951014042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكركربالءاعدادية كربالء للبنينمرتضى فيصل نايف سعود271951001140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىواسطاعدادية العزيزية للبناتموج كريم عبد الكاظم حسين261942110042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتايه فؤاد رميض محمد141942069008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المقدام للبنينمقتدى حيدر مزهر فرج141951017087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينعمر نوري فيصل علي141951201237

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتورود عبد الكريم لعيبي راضي121952094078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتمالك فرات وادي سابط111942077063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينمحمود شكري عبد الرزاق رشيد191941114101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية االندلس للبنينيحيى محمد جاسم محسن101951012009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنينعبد هللا احمد انور عبد اللطيف101951018012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرصالح الديناعدادية الضلوعية للبنينعلي حسين عباس كعيد181941005039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية االقمار االهلية للبنينامير جمال حمزة عبد االمير141941173007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةزهراء حيدر عبد محمد261852155002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينذوالفقار اسعد محمد لطيف111951006061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينحسين علي مجهول كمر271951153034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتبراء رحيم جياد عواد121952231006
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قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىديالىاعدادية بابل للبناتاالء محمود خليفه حسين211942141006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية بغداد النموذجية االهلية للبنيناحمد عامر خليل ابراهيم131951050001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتلينا ستار جبار عبد131952118054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتزهراء فاضل عبادي جياد141952225019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينليث علي حسين صادق111951058111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينسجاد سعدي حمزه غيدان131951017022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتزهراء عبد االمير جوني جباره131942098068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينامجد كامل جاسم علي161951364020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية االفاق المسائية للبنينزيد عز الدين محمد كريم131951258018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةللبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين نشور اكثم جعفر ناصر141952096022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية البنوك األهلية للبناترند خليل فرهود محمد131942083004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية االقصى للبنينابراهيم جمال غضبان حسن131941028001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينزين العابدين قاسم رزيج سالم221941306107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكرديالىثانوية المهتدي باهلل المختلطةعلي مهدي عبد هللا حسن211841217015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينعلي عقيل هداوي محمد101941042018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينمجتبى عباس عبد الحسين طالل151951001071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الكوثر االهلية للبناترغده نعيم كاظم محمد141942141003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المقدام للبنينظفار مهند صباح محمد141951017032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتهديل علي يوسف خميس141942079123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الواحة الخضراء للبناتمنار حيدر محمد محسن141942142038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتبسمة عبد محمود حمادي111942070022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتزبيده عبد الرحيم غضبان فارس211942294042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة المسائية للبنينعلي جالل كاظم جمعه141951209048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الفاروق للبنينفراس عامر ستار لطيف131951014035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة األهلية للبنينمصطفى سعد جنجون صالح141951043015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرالنجفثانوية الحكيم المسائية للبنينميثم خليل محمد حبيب251941151142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دلتا الرافدين المختلطةرحاب احمد خلف بسمار141942152008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنيناحمد ميثم عطا جبار121951031008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية بلقيس للبناتمريم عماد فليح حسن141942140133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية الحكمة االهلية للبنيناحمد حسن جاسم علوان131941018008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية االزدهار للبناتنور الهدى صباح حرز عباس121942090063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرواسطالخارجيونفالح حسن ردام فعيل261941400026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الفاروق للبناتهبه ناجي سامي رديف101942119100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينباقر حسن مدلول صاحب141951201055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالخارجيونعلي حسين خضير ثابت111951400019
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الغدير االهليةللبنينعلي صباح خيون ناصر151951019003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينمحمود اياد محمود فؤاد131951029043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكراالنبارثانوية البغدادي المسائية للبنينعمر فرقد محمود شاكر191951359052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرواسطاعدادية العزيزية للبنينعلي حمد هللا سكر حسين261951014033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشروق االهلية للبنينبهنام ثائر صبري شعيا141941052005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنينعبد الواحد محسن عبد الجبار محسن111951004070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتطيبه كاظم عباس مدهش141952098008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينعلي غسان صبيح مصطفى111951006111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةابي ايوب االنصاري العلمية للبنينامير ابراهيم خليل اسماعيل111951008012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحمد سمير علي نجيب111951009007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينساهر عمار عيسى كامل111951058051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المستقبل للبناتاالء مهدي صالح حمزة111942101002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتامنه عبد الجبار عبد الستار محمود111942077005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناثير ماجد حميد علي151951071005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينمحمد خالد خليل محمد141951021073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية سما بغداد االهلية للبناتزهراء وليد فاضل علوان131952087007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنيناحمد حسوني محي حزام261841049001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينعمر صالح محمد جساس111941058107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينجعفر طارق جعفر جوده121841006005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االخاء للبنينعالء محمود شاكر لفته221951037035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينامير محمد عبد النبي محمد121941201012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتهدى علي موسى جبر161952242031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكرديالىاعدادية الخالص للبنيناسامة عقيل مسلم جاسم211941002016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينمحمد غانم حسين خشان161951371191

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينعلي عثمان دهش حسن111941203163

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الغزالي المسائية للبنينأحمد مثنى ياسين محمود101951202002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الفارابي للبنينحسين محمود عبود سلمان111951002012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية ذو النورين للبنينيوسف موسى حسين علي111951019069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية المناهل االهلية للبنينحسين عطا عبد الحسين عبادي141951179008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين للبنينعز الدين غسان سلمان مهدي111951013043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االبرار المسائية للبناتسمر باسل خضر عباس131942283045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتفاطمه الزهراء عباس فاضل فرحان111942071083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنيناحمد صاحب محمد حسين131951034003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية صاحب البراق للبنينالبكر ادريس جاسم محمد101941035007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الداودي للبنينعبد العزيز محمود هادي عبد الرحيم101941029017
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتمروه ماجد طالب عيسى111852089037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالخارجيونمحمد عدنان عزيز عايد111951400031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتتغريد ارحيم علي محمد111952217010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالحسين عبد الهادي عبد الحسن بدر141951019009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمصطفى باسم حسين ابو حنون131951012111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينعمر صالح عويد جريان111951203231

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الشهيد صادق شريف للبنينمحمد حيدر علي حيدر211951088012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الروابي الخضراء للبناترقية اكرم نايف حسن121942101019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينعبد هللا صفاء حسين حمودي101941205056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينمرتضى جواد كاظم جلوب151951008054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينعمر محمد ابراهيم عيسى141951009058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينعلي عبد الباسط نون احمد101951042013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتزينه طالل داود سلمان141942073072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنيناحمد صفاء كاظم عبد111941210005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنيناحمد عماد جبر يوسف111951203032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتفاطمه ريان كزار حسن231952111011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينعبد هللا عماد طارق محمد صالح131941029038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتزينب محمد عبد النبي محمد111942077030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتزهراء علي يونس عاتي141952133025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية نبوخذ نصر للبنيناوس ضياء عبد هللا فرج111951016024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىميسانثانوية الشيماء للبناتصفاء كريم مويع مشكور281952075023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتحوراء محمد سعيد مغير211942109024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتاالء ثامر عبد الكاظم دخنه121942105013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتمريم ماجد جاسم علوان121952093017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الصقر المسائية للبنينعمر جميل مجيد سطم101941208030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتعليين عامر فاضل مرهون121942110073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينعبد هللا بشير طاهر سمين131951031026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناترحمه حمدان صالح سعيد111942074021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية البياع العلمية للبناتطيبه باسم وحيد علي111952066021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية البنوك األهلية للبناتطيبه عمر شاكر جوده131952083009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتآمنه عادل عبد المجيد صحن141942111010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينمحمد قاسم جياد داود141951011060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتمها عبد الرزاق ابراهيم خضير141942067104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتزهراء غسان فوزي حسين111942105062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينحكمت كريم جعفر مصلح261941203016
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحمد هادي صالح عضيب211951272020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىكربالءاعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتفاطمه اعتماد حمزه عواد271952095027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينحسام حازم دبان ذهب191951019033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينيوسف حسين أحمد حمادي101951014111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتغدير عبد  حميد ضيدان121942105145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتفرح كريم كاظم علي221942321133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرديالىثانوية ابن الهيثم للبنينمرتضى سعد لبيب هادي211951016015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتمريم عباس عبدهللا خليفه131952109024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتاسراء عداي خضير مشكور151952056003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتتبارك عباس جاسم محمد131952071008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتنور الهدى طالب حسين راضي141942097063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينبالل احمد حسن سلمان141951021013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينكرار حيدر نوري تقي111951200142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة األهلية للبنينياسر عباس حسين داخل141951043016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتمريم فاضل حلو هليل141942073114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتزينب خالد فائق سلمان141952076020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتتاره مالك حميد نايل111942084038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينعباس خضير هاشم علي241951009014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكراالنبارثانوية المعالي االهلية للبنيناسامة سعيد حسين مجبل191951085005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكربابلاعدادية الفرزدق للبنينبشير جواد كاظم حسين231951050002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنينمحمد كمال عبد ياسين181941006116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينحسن عماد هاشم عبد االمير121951025016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية القاهرة للمتميزاتايه مجيد عادل مجيد131952100004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينرسول منذر عباس حسن121951206035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتهند سعد مهدي صالح111952084039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناترسل علي كاظم محمد141942076046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينزيد نصير ابراهيم محمد111951058049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االبداع المسائية للبنينكرار سعد مجيد هاشم121951202044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتاثمار ثامر سعدون مشري111952215002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتشذى عبد االمير خلخال حسين111942215101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتزهراء واثق غالي موسى111952221004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية بدر الكبرى للبناتامنة محمد صالح عبد هللا علي141952104001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعادل معمر يحيى ياسين221951310104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينعلي حسين مكي مشيري161951016077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الرافدين األهلية للبنينعلي ثامر غني عزيز101951044005
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتحنين علي حسين سعدون161952238007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية الرافدين للبناتساره عدنان محمد خميس131952095010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية سما بسماية للبناترانيا خالد احمد سلمان141942193005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينكرم سعدي حسين حمد111941203200

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتتبارك طالب احمد صالحان151952047010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الخبير للبنينعبد المهيمن محمد رمضان وهيب111951007019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينهيثم عمر علي دوشان141951013093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتريام سعيد خلف زاير111952110021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية السيدية المسائية للبنينحسين ضياء عبدالحسين علي111941209017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناترسل رعد جاسم محمد111942110038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينعباس ماجد محمد علي جبوري111951049057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينحسن ابراهيم محمد عبد111951058021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجوالن للبنيبنحكيم عادل عجيل محمد111951042013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المقدام للبنينمحمد عادل جمعه حسن141951017076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينعلي شعالن ذياب شفلح261941026023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتاسراء محمود ابراهيم عبد181942236010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرصالح الدينثانوية دار العلوم للبنينحمزه جميل علوان حسين181941148004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية ابي غريب للبنينعلي محمد عبيد كاظم101951024009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتنور عبد الحسن صحو عذيب221942417077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينمحمد عبد القادر علي عبد القادر161951139114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتغدير عالء محسن حنون121952098038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتشهد مهدي سبهان زويد121942094174

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينوليد خالد لطيف صالح161951353142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتقمر الزمان حيدر حمدان بدن131952118052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحمد سالم حسن محمد291951153010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةامجد خالد علي محسن211851206003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينحسن احمد بذاه حسن221951098011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتسرى عباس عبد سيد111952221007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتسجى اسماعيل هادي كرمش141942108079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتايناس حسن حاشوش عبيد241942115006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينمحمد جمال محمد كاطع261951012019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينمحمد كريم فراس خليل حسين211941025029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتدانيه رسول عبد عبد هللا111942076040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الفارابي للبنينسجاد مهدي صالح ناصر111941002021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىواسطاعدادية عبير العراق  للبناتهاجر صباح نوري مصحب261952079010
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمحمد ضياء طالب حسن271941150099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتنبا اسماعيل فرحان محمد101942091108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الفاروق للبنينعباس ابراهيم سعد صكر131951014021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينمجتبى عبد االمير ياسين مطير121941031158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية التفوق األهلية للبنينحسن رعد حسن ياسين101951043016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتهاجر صالح الدين مقداد غزاي101952076024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمين الصادق االهلية للبنينمحمد لؤي عبد الرحمن عبد الحبيب161951131055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتحوراء حيدر علي عبدهللا121942118024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية الرياحين للبناتزهراء حسن عبد الساده عبد علي121952122017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتنورس ستار عبيد علي111942121062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناتزهراء رضا عيسى ابراهيم131952281014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحبة للبنينمرتضى فؤاد عباس عبد الصاحب111941003030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالرصافة االولىسكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياطاهر سامر عكيدي فتحي131951249002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية العقيدة للبناتفاطمه حسين صادق محمد141942103040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتفاطمه رضا ريسان عبد261942086123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىديالىالخارجياتدنيا حسن حسين علي خان211952401006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينكرار طه ياسين عبد الحسين261951011045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينعلي كريم علي مهوس261951011042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتماريا عزيز ضاحي صالح191952369039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينعلي عيدان جواد عوده271851030061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمحمد عباس حسين علي131941012138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينمنتظر سعدي عبود سعيد121941030226

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينمحمد علي جليل خريبط121941031175

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينمقتدى كمال مريض فزيع151951013053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمصطفى محمد جبر نعمه151951006039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتاسماء خلف هاشم مهدي141942099003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينمصطفى جبار سعدون عويد111951006165

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتشهد باسم حسين عبد الرحمان151852058014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينحسين ماجد حامد عراك121941025032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية االفاق المسائية للبنينعلي رعد حسن سعيد131941258011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناترفل شاكر مطر مهظوم111952073018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينعبد هللا محمد توفيق غناوي131951252059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنيناحمد علي حسين هادي151951013005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المثنى للبنينحسين نجم عبد ابراهيم101941022037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعدنان عماد عدنان عزيز111941156066
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السجى للبناتطيبه امير محمد حسين محمود111942138017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعمر محمد علي طعمة211951278038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتزينب فالح سالم سلطان131942103030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينعزالدين سالم عزيز حسن131951252060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتهبه محمد سلمان صالح141942225151

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينعلي فوزي علي حسين111951021065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينامير علي عبد هللا احمد121941031028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية السماوة للبنينوعد محمد سعيد لفتة291951003197

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الرسالة للبناترحمه بالل محسن فريح101942115062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينرضا صباح عبد الحسن صالح131951012045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينمثنى محمد خليل محمد111941203207

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكربابلاعدادية ابن السكيت للبنيناحمد فؤاد علي حمود231941040002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينفراس حكيم ذعار خريبط261951203037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينمازن نعمان هشام عبد القادر101941014053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينمصطفى وضاح عبدالقادر محمد211951065020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتحبى عصام سلمان محمود141942095015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرميسانثانوية المستقبل االهلية للبنينمحمد عالء الدين حسين منخي281951030021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتنبأ اسعد نوري عويد271942160246

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينمرتضى محمود طه حمود111951026048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينمصطفى عامر خطاب حسن151951011082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتسجى حسون داود بريس141942225080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينحسين مسلم حسن جلوب151941071087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدر المنثور االهلية للبنينحازم حسن كاطع شريف161951433007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىبابلثانوية فرج هللا االهلية للبناتزينب سلمان غثيث عايد231952155010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتحوراء باسم خميس حسن141942080017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينمصطفى عبد الكريم خليل ابراهيم141951201325

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينمصطفى محمد لقمان حبيب211951011046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينامير سامي اسمير محمد211951007014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المعرفة للبناتايه ظالل فخري عبد هللا111942133012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية العرب المسائية للبنينعلي راضي خلف خطار161951370047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينايمن محمد كريم كاظم141951018017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينكاظم ثامر كاظم عبد االمير121941030152

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتمنار احمد فيصل حسن111942086051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتحوراء باسم رحيم عباس121942098022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتهاجر حسين علي زيدان231952128011
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيذكرذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنينعلي حسن مرد عيسى221941301034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيانثىذي قاراعدادية الحدباء للبناتزمن مجيد حسين مخيط221942162039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتيمامه فرات عبد الكاظم سالم111942065204

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتعذراء منعم خيري فليح141942093057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتسكينه عبد االمير حميد عبد االمير151942056052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيانثىديالىاعدادية الخوارزمي االهلية للبناتنور فيصل عبد حنين211942186029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالخارجيونمحمد مهدي عبد صبر111951400033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينعباس صادق مهدي محمد261941011075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتفاطمه حسين نعيس بدوي141942110147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتنور احمد حسين فياض111952072045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينطارق سمير مؤيد عبد الرحمن151951011038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينذو الفقار حربي سرحان ساجت101951026043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيانثىبابلاعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتبارك عقيل عبد الرزاق سعيد231942142063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتتبارك مهدي جواد عباس111942110024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينعلي عباس عبد علي مظلوم141951030029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينعبد هللا خالد حامد عبد الحافظ101941019080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينعلي عبد المحسن جاسم محمد141941011078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتزهراء جواد كاظم عليوي141942099027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتشهد خالد ابراهيم عوده111942070086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينسهيل خالد سهيل نجم131941006038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتهبة محمد عبيد عليوي111942077074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتمريم صفاء محمد علي111952215062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالكرخ االولىالخارجيونمصطفى محمد عبدالجليل سعيد101951400022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينمحمد علي رشيد مجيد121951030096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيانثىالرصافة الثالثةالخارجياتبتول صباح كاطع سلمان151942401004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية ذو النورين للبنينمصطفى خضير جاسم محمد111951019059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينايمن ايوب يوسف محمد111941203046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية عائشة للبناتاسراء عوده رسول عبد111952082003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتزينب وليد خالد عباس111942109067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية اليمامة المسائية للبناتنبأ خضير كاظم عوده141942225130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتايه نعمه سعيد عليوي121942094042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية طيبة للبناتعذراء رعد مجيد صادق131942116030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية دلتا الرافدين المختلطةمحمد جاسم محمد غالم141941152018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الضحى للبناترشا رائد خضير عباس121942121005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية المكارم االهلية للبنينعمر محمد شهاب احمد141941064029
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتهاجر اسعد عبد حمزه101942094047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينمحمد صدام حمد احمد191941009269

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتمريم نجم عبيد فرحان111942104055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينامير علي داخل خريبط151941002004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتبراق طالب نصيف جاسم101942076006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتزهراء فيصل جواد عبد111942110053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينعباس فاضل نواف عباس101941014032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينباقر لؤي كاظم شنيشل151951011012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتعلياء حامد عبد محمد111942083049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية النهضة للبنينعباس عبد الخضر حسين منحوش221951049017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الرجيبة للبنينعبد الجبار لؤي جبار ساجت271951020019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية بور سعيد المسائية للبنيناحمد شاكر عبد علي طوير241951200002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتزهراء جواد عبد جازع121942231046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتبدور عباس ناصر عيسى141942100021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتقمر الزمان حميد ناصر خليل141942093072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينكرار عدنان خان جاسم141851047080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية ام البنين للبناتصفا مجيد مهدي دهش131942080025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتدانيه رائد عبد الخالق حسن121942089027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المستقبل للبناتلمى وعد حسين خليفه111942101046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينمحمد احمد جاسم محيميد101941020156

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المثنى للبنينمصطفى كاظم حسين حميد101941022103

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية البياع العلمية للبناتزينب جاسم محمد عباس111942066030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الطالئع للبنينعلي رشيد مطرود جاهل161951012047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية الرسالة للبناتاالء غالب مجيد حسون101942115009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتبنين عبد الهادي مهدي عبد الهادي121942118018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتنور محمد صدام بالسم151942051166

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتسرى ضياء سعد علي141942079068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينحسن شهاب احمد علي101941020050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينحيدر رائد قدوري جبار101941205025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتعلياء سلمان راشد كاظم131942092036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنيناشرف محمود عبد الوهاب شبلي101941013027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينعلي هاشم مجيد محمود121941030145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0احيائيانثىالرصافة الثانيةث ميسلون المسائية للبناتهاله حامد ابراهيم كاظم141942220086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينوائل صالح حسن حسين141951201357

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية العدل األهلية للبناتفاطمة الزهراء احسان جعفر عبد الحسين121942119007
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0احيائيانثىالرصافة الثانيةث ميسلون المسائية للبناتنمارق احمد رشيد عباس141942220078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0احيائيذكرالنجفاعدادية النصر المركزية للبنينامير عبد هللا عبد الحسين كاظم251941007029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتسارة محمد رحم رسن151942058054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتشهد احمد خلف محمد141942143014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتزهراء جمال عبد كريم141942070050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتزهراء فؤاد احمد ملك141942078050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينزيد عبد القهار خليل ابراهيم131941001045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتهيام ممدوح ناصر ممدوح151942040123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتشمس وسام شريف مهدي151942056056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتاية علي عبد العباس راضي111942076018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنينمحمد جميل كريم جياد101941200022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتشكران محمد عبد ناهي151942051109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينعلي عبد الكريم جاسم بدر111951210042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتزهراء علي كامل عنيد151942049037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتسجى ابراهيم احمد ياس141942066052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتحوراء حيدر فاضل صالح151942048029

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتنهى مجبل حمد بداع191942185074

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينعبد هللا صعب عيدان مخلف191941356025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتحليمة جمال شهاب محمد191842199007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىاالنبارثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةايناس جياد عبد ظاهر191942308001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىاالنبارثانوية اليقين للبناتايناس سعدون ظاهر خلف191942212002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينمصطفى محمود عبيد ناصر191941104053

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتحنين طالب ابراهيم يوسف191942229019

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتشذى سعد حسن مشعان191942370137

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكراالنبارثانوية الرحالية المختلطةوائل وفي عبد الجبار جياد191941274021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتدنيا رحيم حمودي حسوني191942369094

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينعمر سعدي طالب ابراهيم191941019069

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكراالنباراعدادية العرفان للبنينمحمد حمد ابراهيم كليب191941029039

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتآيه ماهر رهوان يعقوب101952094001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتيقين صفاء غبين فرحان191942370263

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىاالنبارثانوية فاطمة الزهراء للبناتورود عمر خلف محمود191942181011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىاالنبارثانوية الحواري النموذجية للبناترواء اسماعيل زبير ثلج191942217054

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكراالنباراعدادية الرميلة للبنينمحمد حميد عبد شرموط191941003085

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الظاهر للبناتجيهان محمد خلف عبد191952305001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينعمر محمد عباس عبد191951104032
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىاالنباراعدادية الحريري النموذجية للبناتنبأ لؤي تركي ناصر191942193093

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنيناحمد محمد رجب مطرود111941203024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتحنان كامل صالح هويش191942243019

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةعمر صفاء كريم حويش191941010035

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكراالنبارثانوية المعتصم المسائية للبنينايوب سعد عباس طالل191941352011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىاالنبارثانوية الزهرة البيضاء للبناتاسراء رياض محمد ابراهيم191942270005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكراالنبارثانوية النجاح للبنينمصطفى ماجد عبود زيدان191941289022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفجر للبنينمصطفى قبيس مجيد رشيد191951037008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينمحمد منذر اسماعيل ابراهيم191941007176

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياسالم صالح سالم شريف131951227004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرحاب للبناتسلوى عالء الدين حسين علي191952214016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينبكر ربيع مخيلف محمد191941028015

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتمريم حمود حسين تمر191942229066

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الميثاق للبنينمحمد عبد هللا فاضل عبيد191951006013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىاالنباراعدادية بروانة للبناتشهد فؤاد زومان ابراهيم191842151032

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكراالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبنينهمام حارث عبد المجيد عبد الحميد191951070046

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىاالنبارثانوية قبة الصخرة للبناتمريم عصام عبد الكاظم ابراهيم191942180018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية الحضارة للبناتكوثر عباس جاسم حسن101952108004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرصافي للبنينعمار فاروق نجيب محمود191951012023

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنيناركان سحاب ثرثار حايف191951028007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكراربيلثانوية سيوان للبنينعمر انور مران محمد311951003012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىاربيلثانوية جوارجرا للبناترويده عبد الرزاق كريم خلف311952031007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىاالنباراعدادية هيت للبناتمروه هاشم محمد صبار191942196092

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرجاء للبناتضفاف سعدي عبد الجبار عبد اللطيف191942160054

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكراالنباراعدادية راوة للبنينابراهيم محمود عبد العزيز محمود191941022001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخالد االهلية للبناتطيبة يونس حمدي شاكر191942137052

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينهمام محمد سمير ضاحي191941007197

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيذكراالنباراعدادية التقدم للبنينعثمان فاضل عباس حسن191941062021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينمحمد حمدان عبيد منصور191951028029

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةصالح جاسم محمد كهر191941341061

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناتأسماء خميس حسن صالح191942191001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكراالنباراعدادية العبيدي للبنينعبد هللا خلف هالل عبد هللا191941024013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىاالنبارثانوية المجد االهلية للبناتانفال جاسم حسين ندى191942383019

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكراالنباراعدادية عنة للبنيناحمد رافع ويس مجيد191951021001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكراالنباراعدادية االيمان للبنينايوب سعدون فيصل جوزي191941063005
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىاالنبارثانوية ابن طفيل المختلطةهاجر ياسين عبد هللا عليوي191942306027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتشيماء رائد جهاد حسين191942163039

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتهدى كريم عبد هللا حامد191952162020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتطيبه رحيم أحمد سعد191952226008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الميثاق للبنينعلي لطيف كزار خلف191951006009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية الحقالنية للبناتزينه اكرم عايد محمد191952178013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيذكراالنباراعدادية العلم النافع للبنينأحمد صباح مخلف عواد191941095005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيانثىاالنباراعدادية االمل للبناتحنان غافل عبيد حمود191942195021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىاالنبارثانوية االهرام للبناتساره محمد خلف خواف191942228004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0تطبيقيذكراالنبارثانوية البغدادي المسائية للبنينعمر فائز درع مهدي191951359051

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0احيائيذكراالنبارثانوية السنابل المختلطةأحمد حاجم شاحوذ معجل191941284001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينابراهيم ثابت عايد مخلف191951356001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى442.0احيائيانثىاالنبارثانوية الحرية للبناتاسراء هيثم يحيى شعبان191942192003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى367.0تطبيقيذكرديالىثانوية االجيال االهلية للبنيناياد احمد مخيبر تلوز211951045002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى369.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتزمن محمد سمير احمد211952098030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلي هاشم محمد علوان271951150143

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحمد علي حسين محمد211951272012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى373.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينشاكر ثمين شاكر محمود101951019052

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينبالل عبد المنعم عجمان سعدون161951085013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جنات عدن للبنينمحمد شهاب احمد بيات211951085012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرديالىثانوية الفارابي للبنينكاظم هادي كاظم حبيب211951026030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الشهيد خليل للبنينعمر غزوان طارق جليل211851022018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0احيائيذكرديالىثانوية الحسام للبنينمحمد عبدالرزاق عواد مهدي211941070035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتسماء غازي احمد كشاش211852136020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرديالىثانوية بطل خيبر المسائية للبنينمحمد عبدالرزاق عبدالكاظم جميل211951274058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينجاسم حمد حسن هادي211951272033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرديالىثانوية البطوله للبنينمصطفى جاسم مسير جواد211851067025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينحسن عدنان كامل فضاله221951005005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيانثىديالىثانوية الريحانة للبناتمريم عبد اللطيف صالح جلعوط211952172010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتمريم سمير جواد خليفه141952098014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ضرار بن االزور للبنينحسين اسماعيل مبارك خليفه211951081005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينحمزة عماد عبداللطيف غيدان211951065009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتمنار ثائر فاضل خلف211952139043

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية غرناطة للبنيننصار عبد جاسم محمد221951017063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناتطيبه فالح حسن احمد211942138121
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعبد هللا حامد عبد هللا محمد131951009033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرديالىثانوية طالب الزيدي للبنينامير نبيل علي سعدون211951042002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتنبأ مازن عبد الرحيم وهيب211952107012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينابراهيم يوسف سلمان حميد211951033001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينباسم محمد اشكير محمود211951038005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينايمن جمعة كامل جارهللا211951013007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينرائد محمد صالح عبدهللا211941272074

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرديالىثانوية ابن الفارض للبنينحسين رحمن عدنان محمد211851015009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0احيائيذكرديالىثانوية المحسن للبنيناحمد نجم عبد هللا يوسف211841225006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحمد محمد ارحيم علوان211951272015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرديالىثانوية بطل خيبر المسائية للبنينسيف سعد ماجد شاهر211951274026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينعلي ابراهيم علي حسين211941063039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحمد محمد عبدالكريم سمير211951278004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتحوراء قاسم حسن صالح211952137006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية االبرار المسائية للبناتايه حميد رشيد حسين131952283007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينمحمد صكبان عباس ابراهيم211951001015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيذكرديالىثانوية الجبل للبنينمزهر سلمان مزهر حمد211941036025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينحسين احمد حميد عباس211951013011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينحسين عبدالستار حسين محمد211941003048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتاستبرق شحاذى عبد هللا حبش211952109005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتأنتظار محمد صالح محسن211952294050

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينمروان ثاير علي حسين211941038071

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكرديالىثانوية الغيث المختلطةاحمد عامر شاكر محمود211941247002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينوسام مزهر شالل منصور211951087032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينحسن محسن رحمان زمان211841001007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتزينب محمد يحيى مال فتاح211952291010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينصباح هيثم صالح عبد211941033024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناترند رعد علي حسن211952098027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنيناسامة رائد عدنان صالح211941065014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينخضر محمد عدنان جعفر211941063025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينمحمد عبدهللا رشيد سعيد211941278063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرديالىثانوية الفارابي للبنينحسين عالء الدين حسين سكران211851026006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينبكر ضكيان احمد حسين211841009047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىديالىثانوية البيداء للبناتسمر طارق اسماعيل مولود211952142002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الخوارزمي االهلية للبنينحمزة عامر هادي كرجي211951058003
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينهوكر ماجد كريم ابراهيم211951011049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتزهراء عبدالواحد عبد حسن211942291039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىديالىاعدادية العراقية للبناترجوه حسن علي خريف211952139013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعبدالغفور حمدي محمود عبدهللا211951278021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينحسن كريم داود سلمان211951007022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمحمد رزاق عبد رحيم211951272128

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتنور رعد عبدالهادي عبدالكريم211952291013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىديالىثانوية تل الزعتر للبناتسجى علي مبارك يحيى211942151029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىديالىثانوية سما ديالى االهلية للبناتمريم رعد شمس عبد هللا211952174001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتاسراء كاظم جواد جوهر211952291002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكرديالىاعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينكرار حيدر نصيف جاسم211941018022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرديالىثانوية حمرين للبنينمحمد صالح محمد جاسم211951205011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمصطفى حميد عباس محمد211941272217

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمحمد حسين عبد كامل211951272124

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينمصطفى محمد محي علي211941007092

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينكرار جميل جليل ابراهيم211851013047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيانثىديالىثانوية نبراس االمل االهلية للبناتآمنة محمود خليفة منصور211942173004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينعلي شوكت محمد كلي211941278048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينعلي محمد احمد محمد211951270029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتتبارك عدنان طه احمد211942134022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينمنتظر محمود عبد حبيب211941008096

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينعبد القادر عيسى اسماعيل خضير121951007046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىديالىثانوية االماني المسائية للبناتغفران علي اسماعيل محمد211942292038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرديالىالخارجيونمصطفى محمود جاسم حمودي211951400016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىديالىثانوية الذهب األسود للبناتعلياء غازي ماضي مبارك211942161024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتهبة لطيف جاسم اسماعيل211942121143

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىديالىاعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينضحى خليل ابراهيم مبارك211942043025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعبد هللا محمد نصيف جاسم211851014056

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةساره بشار عبد عزيز211942064013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتسجى محمد رضا محمود رديف211942294059

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتاية جمال عبدالرحمن محمد211942291018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينمالك ماجد خضير عباس211951007055

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينمحمد داود خضر صالح211951033037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينمحمد لؤي طه عثمان211941004129

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينعبدالكريم ابراهيم خليل عبدهللا211941038038
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرديالىالخارجيوننور صباح غالم حسن211951400017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينعبدالرحمن رشيد عبدالحميد تقي211941039022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتحوراء حميد علوان محمد211942099032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرديالىثانوية حاتم الطائي االهلية للبنينمحمد علي شاكر احميد211941082012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتسجى حسب هللا شكر محمود211942137078

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىديالىثانوية قنديل المختلطةاسماء مجيد صالح محمود211952256001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىديالىثانوية محمد الجواد المختلطةرسل محمد احمد جواد211942257007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتعلياء فخري حميد سعيد211952160020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينطارق خليفه علوان حمد211941087031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىديالىثانوية االماني المسائية للبناترواء احمد حسين احمد211942292023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىديالىاعدادية بابل للبناتشهد بشير فاضل عطيه211942141060

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينايهاب احمد كريم عبد211841013023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينسجاد حسن اسماعيل ردام211941008039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينمحمد نجم الدين عبدهللا حسن211951011039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرديالىثانوية الفاروق للبنينليث منذر شهاب احمد211941068023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتنور قصي صبحي عباس211942147123

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينانس عامر احمد محمود211841065010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرديالىثانوية ابن الفارض للبنينحسين رضا خضير محمد211951015007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرديالىاعدادية المركزية للبنيناحمد فوزي سهم طعمة211951004004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناتميا مصطفى خليفه حسين211952138019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنيناسماعيل حاتم جاري سليمان211841013018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينعبد هللا اوس صكبان خضير211841039019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيانثىديالىثانوية السرمد للبناتفاطمه سلمان حسن فزع211952157023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينمصطفى كاظم سلطان جواد211951012034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتآمنه سمير ذياب عبد هللا211952097001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتامل شاكر محمود حسين211952294004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىديالىثانوية الريحانة للبناتجيهان احمد عباس شهاب211952172005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىديالىاعدادية المتنبي المختلطةيقين حسين عبود رشيد211952226020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الشريف الرضي للبنينصفاء زيد نايف رجب211951003022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينمصطفى عيدان احمد رحيم211941282096

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىديالىاعدادية العراقية للبناترحاب سعد فاضل حسون211942139054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعمر غسان سعدي ابراهيم211951272111

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتهبه سلمان مالك عبد الحسين211942294104

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينمحمد عدنان حمد عصفور211941012103

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمحمد عبد االمير مهدي سرحان211951272136
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينسامان عدنان محمد ابراهيم211951017007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمهند ماجد جهاد جاسم211951272162

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىديالىثانوية السرمد للبناتافراح حاتم عمران عطيه211952157006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيذكرديالىاعدادية الخالص للبنينفهد جالل علي جاسم211941002105

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرديالىثانوية ابن الهيثم للبنينأحمد فؤاد صبار جاسم211951016001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينمحمد عبدالجليل ابراهيم جاسم211941087056

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىديالىثانوية السرمد للبناتداليا حميد خلف عنجاص211952157011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناتنبأ يوسف خزعل فياض211942138152

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىديالىثانوية الزهور للبناتامنه عبد الكريم عباس عبد هللا211942113004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتشهد مهدي عباس جاسم211942139118

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىديالىثانوية الريحانة للبناتغفران محمد ظاهر عبد هللا 211952172009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنيناحمد عماد صالح الدين عبدالوهاب211941031008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرديالىثانوية االمامة للبنينايمن علي حسين جواد211841083001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرديالىثانوية نوح للبنينعبدهللا علي حميد الحميد211941053026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةعبدهللا اسماعيل محمود عبداللطيف211951064003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتشيماء محمد شهاب احمد211952139029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنيناحمد غانم توفيق علي211941273005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينمصطفى فائز فالح سعود211941037029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتعذراء عيدان غريب ولي211942090128

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىديالىثانوية الحكماء المختلطةايه محمد ناجي شالل211942244004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينعلي طالب حمود عطيه211851031019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىديالىاعدادية زينب الهاللية للبناتضحى غانم حميد جواد211942118019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينمرتضى خالد درويش حمودي211941013116

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينعلي صبحي جعفر توفيق211951005030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرديالىثانوية ذي قار للبنينعلي ستار حمد هبش211951032005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعبدالرحمن زهير شاكر لطيف211941014067

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينحبيب عدنان حسن علي211941014032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرديالىاعدادية البعثة النبوية للبنينمؤمل عبدالعزيز جدعان عبدهللا211941028032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىديالىثانوية السهول المختلطةهديل كامل محمد خليفة211942209010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةنوره محمد عبد الرزاق محمد211952262002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتحوراء يحيى عبود شهاب211942133015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىديالىثانوية الذهب األسود للبناتشروق حسين عبد محمود211942161021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرديالىاعدادية صدى التأميم للبنينحسين عبداالمير جوامير عزيز211951033015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرديالىاعدادية جمال عبد الناصر للبنينسجاد ثائر ابراهيم حسين211941010035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينمحمد رحيم شاكر حميد211951009044
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتفاطمه خليل ثابت حميد211952094028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعماد الدين ستار محمد عالوي131941004035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكرديالىاعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعبدهللا محمد عبدالرحمن عبدالعزيز211941018017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينعباس خليل ابراهيم مراد211941063034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتشيماء كريم صالح عبد الكريم211952097012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتدنيا جليل صالح خماس211942291027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيذكرديالىثانوية المهتدي باهلل المختلطةماهر جليل ابراهيم محمود211941217025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىديالىام المؤمنين للبناترقيه نجم حسين راشد211942185015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتحنين حازم كامل ظاهر211952137004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتياسمين عدنان فرحان عبد هللا211942091174

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينزين العابدين سعد سلمان قدوري211941087025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الخالص للبنينسجاد ستار محمود فرج211951002022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيانثىديالىثانوية الذهب األسود للبناتياسمين حسين علي طعمه211942161038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى442.0احيائيذكرديالىثانوية ابن الهيثم للبنينعبدالمؤمن سعد خليل محسن211941016007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى442.0احيائيانثىديالىثانوية الطائف للبناتايه كريم حسن خلف211942159005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناترحاب اركان حسوني محسن141942111082

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى458.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جنات عدن للبنينعلي حميد عباس فليح211951085009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى500.0احيائيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتعائشه غالب هادي عليوي211942170056

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0احيائيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينمصطفى كامل محسن ورجين261941008026

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0احيائيذكرواسطثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينحسن جابر مكوار سلطان261941204006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0احيائيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناتزينب حسين مدلول مراح261942074048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيانثىواسطاعدادية االوائل االهلية للبناتمريم علي جبار تعبان261942080165

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتندى صبيح عباس حمزه261942250225

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتفاطمه قاسم تركي عباس161952383114

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االنوار الزاهرة للبناتزينب ماجد مردان كاظم161952462010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعبد هللا عادل حسن عبد علي261951005024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنيناحمد وسام حنون منصور261951002003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية القادسية للبناتخوله حميد غازي عبد العباس251952111018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينموسى محمد عبيد سوادي291951007192

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينحيدر عبد الجبار مجيد ظاهر161951061031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتمريم اسامه عبد العباس عبد اليمه161952184089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةسجاد محمد كاظم جبر231951168007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينعلي طالب اسكندر عبود161951001100

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية المثنى للبنينحسن شاكر مفتن حافظ291951004030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينعالء حسن علي ياسين231951257075
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحمد عادل عبد الحسين عبيد161951347002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالنجفثانوية العباسية المسائية للبنيناكرم صدام كريم عزيز251951156004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينعبد الرحمن نمير عبد الحسين علوان111951006088

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينبشار صالح كاظم كريم261951008005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكربابلاعدادية الهاشمية للبنينعباس جميل عبد الحمزه علوم231951019035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتمرام واثق رحيم احمد281952068054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينحسين سعدي حيا هللا قدوري261951037003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتضحى حميد خميس لطوف261952250037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتذكرى حميد صياح عوده221952172021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينعطية نخش عجيل منشد161951371105

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية العاصمة االهلية للبنينعمار ياسر ايوب عيسى161951348022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينموسى صالح كاظم جسوم161951033110

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحيدر رشيد حميد عبد261951209049

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية السرور للبناتفاطمة حميد مويح عايف241952085014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينحيدر قيس سلمان عبد الرزاق161951134012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينعمر عبد المنعم عبد الكاظم بندر221951011068

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينكاظم جواد مجيد جواد161951007098

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتحوراء عباس شاكر عوده261952250014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيانثىواسطثانوية الزبيدية االهلية للبناتساره حسن حاجم جلوب261942142021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرواسطثانوية نبع العلوم األهلية للبنينسعود عزيز ناصر حسين261941038074

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةعلي مهدي نعيم ترف221951311126

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الفيحاء للبناتزينب عبد المحسن جبار خفيف221952109010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينمحمد علي شعالن مفتن221951077064

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبنينعبد هللا كاظم نعمة عجيل161951044026

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى امين حسين عبد االمير عبد هللا251951150251

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النور للبناترسل وسام كاظم حسون221952156018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتختام عبد درعي بطاح221952424002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنيناحمد حامد احمد عبد الواحد161951006003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعباس سليم عبد الحسين جياد161951084117

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابن النفيس االهلية للبنينخالد حسن عبد هللا حسين161951345006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينحسين عبد االمير جاسم محمد221951308018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكرواسطالخارجيونالكرار عباس عجيل مرهون261941400004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينعلي كاظم يوسف رحمان261941020024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرواسطثانوية الكوت االهلية للبنينمحمد علي مجيد خليل لفته261941042014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية بردى للبناتهاجر جودة حسون صياح221952163056
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتايناس عباس عبد السادة عبد الرزاق161952184009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتعذراء ثائر جبار مهود221952172034

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينمقتدى ثامر رشاد فليح221951003078

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرواسطثانوية الدجيلة المختلطةسجاد علي عرمش ثجيل261941152016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينحسين شهيد خلف شهيب221951300044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتاسراء هيثم رشيد هويدي221952321003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينمحمد نبيل شياع خلف161951365187

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتنور ضياء الدين محمد صالح مزعل161952401082

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتبنين رحيم بهير كاظم281952070013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعلي محسن ياسر حسون261951005037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىواسطاعدادية النور للبناتنور عماد كعيد جبر261942119051

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينحسين حميد جاسم محمد161851016017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية بردى للبناتسمية جبار جعفر بجاي221952163042

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتشيماء جبار صكبان وهيب261942250162

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينسجاد رياض راضي محمد261951027038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىواسطاعدادية عطر الوالية للبناتزينب شاكر محمود حمد261952117011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرذي قارثانوية األنوار األهلية للبنينطه سامي محمد ملكط221951065009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتفاطمه احمد فالح حسن161952283022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينمحمد يحيى محيبس المي161951084238

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىواسطاعدادية االوائل االهلية للبناتفاطمة هادي كاظم دنان261952080008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينحسين مهدي رحم سعدون261951004018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفرات المختلطةعلي حالوب ذياب تفاك161951301044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينمنتظر عدنان طالب عيسى161951052048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينمحمد رياض محمد مخيلف281951011127

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينقاسم صالح مهدي حسن241951076022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعلي محمد عبد جاسم161951047102

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينباسم محمد محيسن سويجت261951010010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينحسين عامر هاشم مهدي261941048009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينمنتظر محمد حسن ترف261941003187

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمهدي جاسم ناصر كاطع261951007070

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتزينب اسعد جاسب سعد161852145020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينسعد خالد لعيبي حسن281951151319

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينوليد مجيد فليفل مشعل221951307257

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينكرار صدام لعيبي غضبان281951151534

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينمحمد علي حسين كشيش261951048035
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىذي قارثانوية عقية بن نافع المختلطةعتاب ثجيل مرزوك رداد221852266006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكرالديوانيةثانوية االمين االهلية للبنينعلي مجيد كاطع فرج241941069039

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيانثىواسطثانوية تبارك للبناتشهد عايد مكحول مصحب261952077013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمحمد عامر جابر ذهب261951209126

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناكرم زامل عبد الساده عبد روضان261941209021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتافراح مجيد منخي عزيز221952321004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناترونق فاضل كاظم دحام261942250096

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النيل للبناترقيه جليل مهدي جابر221952169007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينعباس علي كريم شامر221951077042

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحمد رشيد سلمان عبود261941209005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىميسانثانوية االصالة للبناتاستبرق علي كاظم محمد281952051005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىواسطثانوية السيدة تكتم للبناتفاطمه ماجد ناصر ظاهر261942124016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النيل للبناترقيه نصيف جاسم عبد الحسين221952169009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينعلي مجيد حسين شلوب261951048028

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناترشا شهاب غاوي فرحان221952323039

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينفائز باسم علي جابر261941008017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينأبو الفضل جميل حسين راضي261941004002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينابو الفضل بشار كمر كرم261941005002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىذي قارثانوية نسيبة االنصارية للبناتزينب علي جليل الزم221952199032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينعلي وصفي خلباص حسين261851033045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االحرار للبنينحسين علي كاطع غضبان261951018009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتزهراء عبد الحليم كاظم حسن221952149012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينعلي حمد هللا عبيد هدابي221951309023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكرواسطاعدادية المصطفى للبنينمرتضى رشيد درويش خضير261941019038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىواسطثانوية تبارك للبناتسناء داخل حميد مطلق261942077015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتتقى ساجد حنون شرهان261952086003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينعباس علي شيال مجيد261951033027

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناترحاب رياض لهمود فزع221942393047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتزهراء خالد صالح حمد261942086063

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتعذراء كريم شعالن كاظم261942102091

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينعلي ماجد خلف علي261941004048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتنرجس ياسين خضير معيوف161852210103

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينعبد المحسن علي حسين راضي261941007053

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحمد جبار مطر سماري161951083009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيانثىذي قارثانوية النبوة للبناتمالذ عبد الغفار دخيل جبر221852205014
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينمصطفى جليل جبار عواد261941003177

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينجاسم محمد افليح حسن261951027012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىواسطاعدادية االوائل االهلية للبناتفاطمة احمد خليف يسر261942080145

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينمحمد أثير قاسم محمد علي261951002044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينمؤمل جواد كاظم عبد261951008027

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينعبد هللا جابر راشد ظاهر261951033030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينمحمد سامي ضعيف عبيس261941208045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتمريم كريم جرو علي281952068056

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرواسطاعدادية الكوت للبنينعلي تركي هاشم منسي261941001107

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينسجاد حسين عكال سلومي261951043019

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرواسطاعدادية التحرير  للبنينعبد هللا عبد المهدي خزام غشيم261951002028

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينمحمد ماجد فزع صخي261941004069

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىواسطثانوية الدجيلة المختلطةزينب حسين نعيم شخير261942152011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتعذراء غالب مخيلف خرباط261952250040

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةزينب ناجي محسن نايف221952311017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرواسطثانوية القسام االهلية للبنينجعفر زهير سالم خميس261941039003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىواسطاعدادية الحي للبناتسراب ياسر ناهي علوان261842107061

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتتقى نجم عبد عبد الحسين281952190017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينقاسم حازم شكير داود261941209169

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينحسين ماجد علي محمد261941048012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينحسن علي فرحان علوان261941003029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينمحمد جواد عبد هللا رشاد261951003045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت االهلية للبناتبنين عالء حسين كاظم261942114002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكرواسطالخارجيونعباس فرحان عبد هللا جابر261941400020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتمريم عبد االمير جلوب ناصر261942250207

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىواسطثانوية جصان للبناتزهراء محمد كاظم ليلو261942071016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينحسين موسى عبد الكاظم يعقوب161851043043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتبنين عهد زيدان هولي261942089013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىواسطثانوية الدبوني للبناتزينب فالح حسن بناي261942098023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينكاظم حسن ياسين حمود221951314065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتزينب حيدر رجب حسين261942102065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينمهند جميل جلوب حسين281951001169

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينشرار علي محيل رعيد221951308033

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينعبد هللا جبار نعيم عبد هللا161951017038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينعباس علي كاظم أعبيس261951033028
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الخالدين للبنينوليد خالد صالح احمد161851008058

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىذي قارثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتزهراء ريسان فزع نايف221942393060

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعقيل نذير ذهيب حسن261951209079

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىواسطثانوية نبع العلوم االهلية للبناترسل رشيد غضبان جابر261942088038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوت للبناتايه عباس فاضل عيسى261842096016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينعلي سالم علي هويدي221951309024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينمصطفى نعمان رهيف زغير261941010227

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينحسن جودة محمد لويس221951050008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيذكرواسطثانوية نبع العلوم األهلية للبنينحسين ميثم جابر رضا261941038046

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينعلي محمد كوزه عرمش261951022023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينأمير سالم عبد الصاحب محمد261951005004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرذي قارثانوية السبطين االهلية للبنينانور لطيف ياسر راضي221951358003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتاطياف حسن علي وريوص261942250021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتنور الهدى فؤاد محمد كنان261942250234

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتبان فؤاد محمود عوده161952234012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الحي للبناتزهراء كامل عبود شلش261952107017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الوادي الخصيب  للبنينبركات عباس رهيف سلطان261951023002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينمنتظر حميد عباس طاهر281951022112

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىواسطاعدادية المودة للبناتزهراء حسين عبد هللا هريس261942078022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىذي قارثانوية األنوار األهلية للبناتتبارك عادل عبد علي ياسر221942142007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحسين علي جباره طاهر261951209038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرواسطاعدادية بدرة للبنينرسول ابراهيم عبد الحسين خلف261951021009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىواسطاعدادية المناهل للبناتآيات غني معلول جلود261952115001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتحوراء محسن علي مهنه261952097017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنينسجاد حسين صالح مهدي221951301020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىواسطثانوية االميرات االهلية للبناتسارة ستار جبار عبد الكريم261942143074

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينتحسين عالوي سمرمد عبيد261941043003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينجاسم ستار صالح عواد211951031009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيننور احمد عاصي فارس281951151784

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرميساناعدادية المجر الكبير للبنينغالب عبد الكريم طاهر حافظ281951008073

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرميسانثانوية علي الغربي للبنيناحمد رحمن راهي سيد281951013001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمحمد فليح حسن جياد261941209217

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتزهراء جواد كاظم جاسم261952250019

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوت للبناتزهراء قاسم كريم عبد الحسين261942096061

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينحسنين جليل فاضل عبد261851010025
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمهدي حمزه جواد جبير261941209243

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناترانيا ناصر فيصل عناد261942102044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعقيل علي حسين شبيب261951027050

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينعبد هللا نبيل راضي عيدان261951049029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحامد فرحان ثجيل شنان261941209035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينجعفر شاكر سلمان الزم261951202021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينحسين كريم جخير ناصر261941022046

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينسجاد كاظم دهيرب كاظم221951314035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0تطبيقيانثىميسانثانوية االقصى للبناترسل علي كريم جاسم281952071008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمهدي صالح سفاح هادي261951209152

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتيقين عباس حسن مهدي261942097112

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينحسين غانم شنون محسن261941022042

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى471.0احيائيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينمحمد عبد الكاظم جواد اصغر261941048078

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى480.0تطبيقيانثىواسطالخارجياتاسيا صاحب كريم محمد261952401002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنيناحمد ابراهيم علي ابراهيم161951062001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةحسين ثامر عمعوم صفوك221951311045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينجعفر محمد عباس خضير161951139012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينباقر عباس فاضل عبد هللا261951020004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرواسطاعدادية بدرة للبنينمهدي خليل نور محمد خان محمد261951021030

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد تحسين فهد عطيه221951010099

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0تطبيقيانثىواسطثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتفواطم ناهض حاتم علي261952139008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينابراهيم مسلم كاظم جعفر251951205001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينحسن حسين وادي طاهر261951209031

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنبا جبار صادق جعفر221952323122

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينشرار حيدر خير هللا عبد العزيز221951098019

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكربابلاعدادية الشوملي للبنينحسام حسن واهم مرزه231951054013

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الصادق للبنينعلي كريم رجاب محمد221951070056

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتفاطمة حميد لعيبي موحي161952202034

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينبراك فالح عبد المهدي عباس261951209024

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكربابلثانوية الكرار المختلطةعلي حسين كامل كاظم231951175012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتساجده حسين حنتوش عليوي261952250033

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكربابلثانوية الطبرسي للبنينمحمد بهاء الدين حسين علي231951041020

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحسين سلمان شوله عجيل281951151171

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينعلي ستار حميد صنكور161951357226

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعلي رائد لفته حميد161951363136
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرميسانالخارجيونجوشن احمد داود احمد281951400009

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتعال جابر مكي جبر161952280032

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعلي حامد جبار زويد161951084156

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار الحجة للبنيناحمد نصر طابور نصر161951026009

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنينمرتضى منذر عبد الباري علي161951022086

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الفضيلة للبناتامنة كاظم جويد راضي291952054003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرميساناعدادية االندلس للبنينمحمد عباس رحيم محمد281951009097

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرذي قارثانوية القلعة االهلية للبنينثائر علي حسين ناشي221951098008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكربابلثانوية ابن سينا للبنينعلي محمد محسن حميد231951029021

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينالمهدي علي حيدر زويد161951006015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينمحمد حسين عبد هللا داود261951048033

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينعلي كاظم مهدي صالح131951005042

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتافنان سعود دحام وثيج161952209004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينمصطفى فائز داود سلمان111951022022

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينسيف سعد بدر خلف141951015012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينحسين علي عداي دخيل111951006050

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينعلي كريم مهدي صكبان221951011062

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينسجاد ستار جبار مدلول221951314032

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينموسى علي حسين هاشم281951151779

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةباسم محمد عليوي عناد261951155006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكربابلاعدادية الفرزدق للبنينعبد هللا علي مهدي محمد231941050020

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الصديق المسائية للبنينعلي فاخر كاظم محمد141951200129

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الهارثة للبنيناحمد حسين عبد الزهرة لفته161951022002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية العصر الجديد للبنينهيثم محمد عبد الجليل بدن141951175031

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينزيد حيدر محمد مشكور251941044142

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناترسل علي ثجيل عوده141942102025

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينمحمد حميد ناصر مطر261941012108

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتفرح بهجت نصرت مطلك141942101034

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينمحمد تقي رجاء بادي وادي261941205059

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةباقر مجيد جابر علي221951311025

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينمحمد رضا صعيو نايف261941049032

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناتزهراء احمد هادي عبد الساده261942074040

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينأبو طالب عباس حطاب كطامي161951085001

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النجاح االهلية المسائية للبنينعباس محمد حسن علي221951316011

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيانثىالديوانيةثانوية العفاف للبناتعذراء غانم خليف تسيار241952130028

739 من 619صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينعبد هللا احمد الوس ماهود161951357184

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىواسطاعدادية الصويرة االهلية للبناتزينب حميد جاسم محمد261942144030

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيذكركربالءاعدادية الفتح للبنينمحمد عامر عبد االمير حسن271941011115

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى435.0تطبيقيانثىبابلثانوية الرفعة للبناتفاطمه صالح حسن نهابه231952081027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبناتنور احمد كزار خليفه111942080145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنينمحمد ظاهر فالح حسن261941012114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعارف العلمية للبنينيوسف جالل بطرس شابا111941005108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناترانيه محمد جاسم ناصر141942080024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الكرخ للبنينمحمد عالء عطا هللا وردي101941003038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية البخاري للبناتصفا احمد جبار علوان121942108040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينسيف سعد نومان عبود121941022059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنينمعتز عبد الرحمن عبد الرزاق معروف131941024039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينليث ظافر ساجد علوان141941009054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناترباب عبدالرزاق هادي ذياب131842071040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيانثىواسطثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتزمزم قاسم هالل يعكوب261942251012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينمحمد يوسف ابراهيم حبيب131941252093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتزهراء رعد صادق جواد151842056028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0احيائيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنيناحمد ابراهيم بدر رشيد141941009004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتهدى خالد حنون منصور151942048139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينمقداد هيثم صباح عبد اللطيف101941014070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتنور انس خضير عباس121942110107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0احيائيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية علي انور حامد صبر141941203090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيذكرواسطاعدادية االحرار للبنينمنتظر عبد هللا طعمه عبود261941018083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية بدر الكبرى للبنينمحمد عباس درويش محمد101941021017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتفاطمه اكرم خيري فرج131942107094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيذكربابلاعدادية العراق الجديد للبنينمسلم داود سلمان شيتي231941052075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنينعبد هللا شاكر محمود محمد131941003048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناترانيه مشتاق طالب عبد الكريم101942105020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحمد عبد الرسول حسن علي151941071016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتنبأ مؤيد هادي سلمان111942073103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتاية جليل نرمان زين111842111002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المعرفة للبناتايه سعد هاشم مجيد111942133011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتداليا عماد حسن ظاهر101942117026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينموسى ماجد صفر محمد رضا111941049187

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتضحى عمار محمد سعيد121942094182
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتبتول سامي فنجان غالي121942107032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام المؤمنين للبناتغدير سامي حاتم مظلوم121942092056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتشهد علي قاسم مال هللا111942108071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتفاطمه هادي عناد جاسم261942108108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينأمير حسن كاظم جواد121941025001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتزينب كريم حسين حمدان131942107064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتاخالص فرج خلف سديد131942098010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينعبد الغفور عليوي حماد علوان101941041058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينعلي ستار صالح علي131941002065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنينيوسف خالد فاضل عبود131941003097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية الشعب المسائية للبنينياسر نزار جبار لعيبي131941250081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االعتماد للبناتُعال علي جمعه سفيح141942191014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي بكر الصديق للبنينمصطفى حميد فرحان صالح191941027028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية االقصى للبناتمريم ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم121942130024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكراالنباراعدادية الكرمة للبنينمحمد عامر ظاهر حمود191941066105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتشهد حكمت شوكت رشيد141952077022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينحسين صالح قاسم حمودي141941171006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتمروه سعد حسين محمود111952084028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتفاطمه ماهر عبد العزيز حسن121952118036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتزينب احمد جاسم ساير151942055061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينعلي جاسم جنديل محمد131941012092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينعبد القادر احمد خليل داود191951019062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينيوسف حبيب ظاهر طاهر101941026317

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الكرخ للبنينمحمد مؤيد ابراهيم رجابي101941003039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينعمر ضياء جبار حسين131851006046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية طارق بن زياد للبنينيونس هيثم قاسم عباس141851020121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينمحمد داود سلمان جاسم101951008040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرذي قارثانوية المثنى للبنينسجاد حسين عبيد شناوه221951032009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتانوار نبيل عبد الحسن عبد الكريم161952228006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينمحمد كفاح حمادي علي111851028039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيانثىنينوىاعدادية الطالئع للبناتوسن محمد غانم سالم171952294087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتزينب صفاء خضير جاسم131952086018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتحنين صباح حسين هاشم141942074044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية ابن النفيس للبنينمنتظر جبار ياسر شوني241951002090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعراج للبنينحيدر حمودي حمزة عبود111951024019
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينمصطفى اياد اسماعيل غفور211951012031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينتقي عبد الزهره حميد فعل111951200031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتجميله عبد الواحد مطر فليح131942118062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية زهو العراق للبناتزهراء حكيم هاشم سعد131942078027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعارف العلمية للبنينجاسم عبد الكريم جاسم حسين111951005012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية اسوان المسائية للبناتزهراء همام عبد الكريم عسكر101952221029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينمحمد قاسم مطر سالم131951011044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية الغفران للبناتزينب خالد رياض مجاهد121942115006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينكرار عباس زاير حمود221951310152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينمرتضى عظيم جاسم محمد231941008192

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمحمد قصي سعدي كريم141951019073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الصديق المسائية للبنينريسان صالح مهدي مارد141951200065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المصطفى للبناتاثمار عبد الكاظم فيصل نعمه111952110002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتنبأ مرتضى حسون راهي161952383133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية ابن رشد للبنيناوس طارق حاتم رشيد141951023013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتختام حسن عاجب جياد151952049005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكراالنبارثانوية المعالي االهلية للبنينعبد القادر اسامة ضياء الدين محمود191951085011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الوحدة الوطنية للبناتسارة علي عباس تبينه131942112030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتبان عدي خالد خلف131942099009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االبداع المسائية للبنينمحمد باقر عبد الحسن لطيف121951202048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتزهراء شفيق عبد حسن121952231014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزينب نعمه كاظم غالي151952046017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىواسطاعدادية عبير العراق  للبناتزهراء خضير جبر علي261952079003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينعلي السجاد حسين طعيم سويف161951036072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العزم المختلطةزهراء عالء اسماعيل عبد هللا161952309015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرذي قارالخارجيونحسن رسول حمزه حسن221951400014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتعلياء حسين غازي لفته151952054025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الغزالي المسائية للبنينسيف الدين علي وجر عالوي101951202023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتساره اياد محمد علوان131942117145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية اليرموك للبناتشمس جابر حميد حسين101952093011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينعمار محسن جابر مري111851028029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنيناحمد خالد حميد نجم101951014007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتزهراء مهدي محمد نجم211942160014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينمصطفى محمد رشيد يوسف121951206102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينحسين مصطفى حسن محمد141951028021
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتشذى غازي عباس عذير141952145025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينمحمد حسام سليم احمد101851014088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية الطف المسائية للبنينعباس سلمان جبر رميح131941257028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينحسين علي شريف عذاري111951210020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية القاهرة للمتميزاتحنين نهاد توفيق محمد علي131952100007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحمد رشيد مجيد حسن131951022003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينمحمد عبد الرحمن عبد الرزاق معروف131951252098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتفرح أحمد عبد المنعم عليوي261952250045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينمهتدى علي قاسم محمد141941029067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينعباس وليد محمد شيحان111951210074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكربابلثانوية مهدي البصير للبنينعلي عامر عبيس دحام231841058020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية خوله بنت االزور للبناتهدى مهند عبد المجيد عبد الحميد121942096050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتنباء محمد جاسم حمود271952160137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينمحمد علي حسين سليم131941009050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبناتتمارا حسن عبدالهادي محمد131942073018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتساره احمد طالب احمد111942070070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتعذراء هيثم حسن عبود231942271306

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينعقيل بشير مفتن حافظ121951201035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينعلي فيصل عبد الواحد فيصل151951071166

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينطه باسم محمد رمل121941206021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينمحمد علي اسماعيل ابراهيم211941009181

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتفاتن احمد صالح مهدي111952072037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتفاطمة محمد خليل ابراهيم141952068025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتنورالهدى محمد سعد محمد131952109029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينرياض احمد خضير حمد111941026048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتندى سالم غافل رهيف151952045039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الطارمية المسائية للبنيناحمد محمد حسن حمادي121951205007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتمسك رفعت مصطفى علي131952070036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينسيف الدين عبدالعزيز كريم صالح211951017010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الشماسية للبنينعباس فاضل عبد الحميد عبد القادر131941023027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتوسن باقر هاشم عبد الرضا111952064031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتفاطمه محمد رشيد حسين141942093067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينمرتضى جاسم عبد رحيم121951007077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىبابلاعدادية الرحاب المسائية للبناتزهراء قاسم شريف محسن231942271183

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرالديوانيةثانوية التراث األهلية للبنينخالد قاسم فليفل غياض241941043016
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرميسانللبنين (ع)ثانوية الحسنين أحمد باسم عوده وريوش281951043003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتنورة حازم سلمان ابراهيم111942121061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتسجى نجم عبد شري151942040070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرذي قارثانوية اهوار الجنوب للبنينجهاد صكبان حسب جودة221951073002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينفهد عمر هادي حميد131951029037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنيناحمد هشام نعمان رمضان111951203045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتدينا كفاح طالب علي111952108010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية القديس توما األهلية للبناتميرنا شانت نوبر اواديس141952112016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنينستار زاهر حسن عبد علي131951010018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينعلي احمد حسن جبير221941307084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينمرتضى عماد جعفر مهدي131951005063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية التراث العربي للبناتايالف عمر مجيد رشيد101952123003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينحيدر محمد جبار حسن121941007069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينمصطفى اسماعيل عالوي حسن131951012109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم نبراس حسام محمد علي131951025028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنينكرار حسين خلف عبد علي131921024088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينمحمد خالد فارس اسماعيل111951049091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتمنار ناجي خميس حسين141942110170

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالديوانيةاعداديه الوهج للبنينمهدي رزاق فنيخ ظاهر241921051064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمصطفى ضياء عويد محيبس151921003124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتزهراء سعد مطر علي151922045052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينمصطفى لؤي كريم صدام111921015109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية نور العلم للبناتهدى قاسم حمزة محيسن111922118034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرواسط للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حياسر احمد بديوي ناصر261921024034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام المؤمنين للبناتدينا علي عباس فاضل141922115023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنينعبد الكريم علي حسن علي181851006031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية االندلس للبنينعبد هللا فاروق سلمان عباس101921012007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلي خليل إبراهيم حميدي131921004063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتزهراء عمران عبد هللا سعيد131922079023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينسامر حردان هاشم صكبان141821013053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنيناحمد سالم كاظم وسمي211921034003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم للبنينعلي حسن راضي عبد231921006036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناترقيه عصام حسين عبيد121922110023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية الوفاق للبناتشيماء احمد عبد حسن121922103032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينباقر كاظم محيسن حسين121921034026
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناتزهراء الزم محمد برغي121922125066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينسجاد حسن خميس علي121921047069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينمنتظر عبد الخالق عبد المحسن حميد121921006039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتحوراء قاسم عبد الرحيم دوسه151822056025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناتسجى ليث سعيد قاسم101922105022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينحسين عبد الجبار عاتي موزان121951031035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الخنساء للبناتنور سالم سعدون كريم131922094075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينمرتضى عباس خليل محمود131921009115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البيان للبناتحنين عباس خلف علي101922096021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتساره ستار خلف نجم151942055072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىديالىاعدادية المنتهى للبناتانوار رعد محمد حسين211852103002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىاالنبارثانوية زرقاء اليمامة للبناتهبه ثامر هندي حمادي191842167014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينحسين فاضل عباس سلمان221951091028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينابراهيم جمال هادي محمود101941042001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكربابلثانوية عرفات المختلطةمصطفى كاظم مظلوم عبد231921161022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينزكريا عالء محمد سعيد حميد231921009049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتحوراء حسين زغير حزيم151922056028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتبراء خليل ابراهيم محمود141922098003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينرسول عباس رسن علك141921003059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتنبا سعد فياي يسر121922112111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينابراهيم محمد ابراهيم حسن121921042001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينكرار حمزه حسين علوان231921001055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية البخاري للبناتضحى وليد اسماعيل محمد121922108014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتبنان عبد الستار حاتم نجيب141822093017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينصادق محمد علي ناصر131951011023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتشيماء محمد خضير طه121952105027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينحسن علي حسين وجعان111951210015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلي عادل حسن عبد الحسين131921009076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتنور صبيح زامل شمخي121942112211

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتغدير حيدر حسين فاضل141942080063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتبنين نبيل قاسم عطيه151952047008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينعالء كاظم حسين نعيثل261941205034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية طيبة للبناتزينب عبد الرحمان سليمان ميرزا131922116032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينمحمد المرتجى مهدي فرج ثجيل151951005100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتأروى عباس حميد غبن131922107001
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قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىواسطاعدادية العزيزية للبناتحنين احسان عبد طعمه261922110005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عدن للبناتياسمين حسن ابراهيم ناصر111922094085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتمها حسن علي محمد121922134161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتفاطمه مصطفى جميل مصطفى111922121036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتنور الهدى حسن عجيد رشيد121922231053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينمصطفى رائد محمود عبد هللا141921009068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية المركزية للبناتسرور صبيح عزيز جبار131922119021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية المركزية للبناتسجى قاسم حميد احمد131922119020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة االولىالوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتساره اسامه محمد عبد الحسين131922115009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتزهراء سمير حسن عبد111922089062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهور للبناتعائشه ناصر اسماعيل مجيد111922078025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية هالة بنت خويلد للبناتاية عباس فاضل علي111922099004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعباس طه حسون عالوي111921156054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتفاطمة علي حمزة عيدان111922095094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرواسطاعدادية االبرار للبنينمهند عطا هللا علي يوسف261921016043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينحسين محمد اسماعيل ندى111951020019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتبراء عادل عبد الباقي حميد201952138018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية صاحب البراق للبنيناحمد ابراهيم علي عوسج101921035001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناترند حقي اسماعيل عبد هللا131922098058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتسجى ثامر عبد الحسن حمود141942068021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتشهد حسين علي مجيد131952117025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينمنتظر حسام مزهر جوده261951205071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينحسن عبد االمير سالم خطل151921008029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنيناكرم قاسم حامد وهيب131941008007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الفاروق للبنينحمزة كريم عباس محمد علي131951014018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينمصطفى خالد سامي حسين111821009097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العراق الجديد للبنينعلي صباح شاكر نوري111821011038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االصمعي المسائية للبناترفاه مثنى طه خضير131922281035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية ابن الجوزي للبنينمحمد علوان صعب حسين131921021029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتمروة هادي عبد حسن141922076110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناترسل سعد راهي منسي141922070027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام المؤمنين للبناتضحى جعفر كريم تريجي141922115062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينخالد هادي خالد محمد101941041035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتسجى علي جميل حمد211922294024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.3احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتغدير عامر حمزه حسين131942070157
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قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنينعدنان مروان عدنان عبد111921059066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنينمحمد فاضل جبار شرهان151921004057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينزيد فاضل محمد علي261921176020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية النضال المختلطةمصطفى نجم عبد هللا كاظم111921157029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينكرار صالح الدين ابراهيم علي111921009077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةصالح محمد صالح مهدي211921064012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتزينب رحمن صاحب حنون241952220088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالكرخ االولىالخارجيونعبدهللا مازن محمد عبد الكاظم101921400012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية النبوغ للبناترنين كاظم عبد عطية101922098011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الحكمة للبناتمريم ياسر عبد الوهاب محمد101922107040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةالخارجياتزهراء عدنان موسى جعفر121952401007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينمجتبى مكصد جابر حمزة111951210055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتفاطمه عصام عبد الرسول عبد الجليل121922118053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينحسين محمد حسين منصور151921018029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنينمصطفى ممدوح حسين  علي111951201086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم مرتضى علي مطشر منيثر131921025050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتايات صالح سالم خليل101922109015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتايه والء قاسم عباس101922117009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينسجاد محسن جوده محيسن131921011047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتاستبرق محمد حسن علي111922218001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتسجى باسم دحام سكران111922218033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الخبير للبنينياسر نبيل فاضل محمد111821007093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينحسين علي حسين محمد علي141821013040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينمهدي احمد جلوب محمد231921009134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينحسن سعد محمد فرج141921003022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية معصومة للبناتقسمه محمد حمدان شندل141922113027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناترسل حسين علي نصيف141922080018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتضحى عماد جدوع حسين141922079081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمقتدى عدي نعمه علي141921019158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزينب عباس ماضي جساس141922074072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىديالىثانوية قزانية للبناتحوراء نزار موسى ماهود211922104004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتمروه علي داود هليل151922050101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينمؤمل ضياء العيبي عبيد151921015064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتنور الهدى اسعد سيد عرار141922110147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتنور الهدى عباس قاسم حسن151922049090
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتتبارك ماجد عبد الجبار حسين261922083013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينمرتضى شامل امخيلف قاسم151921005105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمنتظر عبد نايف هادي231951001051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتطيبه علي عبد هللا علوان141942093055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المثنى المسائية للبناتدانيه ضياء نوري عبد الحسين101922220008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينعبد الرحيم هشام اسماعيل خلف191921019022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينعلي صمد جاسم محمد151941017046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينمحمد حسين وهاب اسماعيل سفيح151951008047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتعال مكي ابراهيم جواد141922077046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينسجاد ضياء جاسم حسون151921002072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتتبارك عدنان محمد جاسم121922102022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتسجى محمد هادي علوان121922089037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينسجاد فالح عزيز صالح151921018059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينمصطفى خميس علي محمد121951022035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتنور الهدى عالء عبد الغني مطلك121942087078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينباقر خالد جودة محمد131921002017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمحمد علي قاسم محمد121921047156

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرواسطثانوية بو مدين المختلطةمحمد عالوي عزيز علي261821154020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتهبه هشام فليح ياسين121942105214

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتسجى وسام نديم حسن231922128041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينعلي انيس صالح مهدي131921002052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينعمار ياسر اسماعيل جاسم131921006068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينسجاد حسن جخم مطير141921024104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية معروف الرصافي للبنينمحمد كاظم جبر فيصل141921045057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الهمسات االهلية للبنيناحمد فارس خزعل صالح141851055001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية زبيدة للبناتايه ابراهيم طعمه محمد141922082005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتفاطمة قاسم محمود مصطاف141922074120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنينحمزة عبد الحسين خجوري شناوه141921009027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتسناريه نوزاد عزيز طه141922149015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرواسطثانوية النخبة االهلية للبنينياسر عمار شاكر أحمود261921054031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنينمنتظر ستار حميد حسن101921015080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلي طالل محمد مراد151921011033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية ام سلمة للبناتودق انمار ياسين عبد العزيز101922097044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىاربيلثانوية االمل للبناترتاج زياد عبد الجبار محي الدين311922049007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتمها عبد الكريم جبار شهاب261952126032
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةمريم رزاق مهدي مخلف211942262011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةبكر حميد احمد علي101921160011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينمحمد علي حميد عبد الساده131951034026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الطارمية المسائية للبنينعبد القادر توفيق داود سالم121951205023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينكزار طارق حسن كزار261951205055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينامير عبد الصاحب علي حسين121921048009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبناتشمس احمد صبيح احمد131942073049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينغيث عباس وداعه عباس131951011037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتآمنه علي عاشور ياس121952087001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتساره جميل سعيد عبدالنبي131942098088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتشهد فاضل عباس لعيبي131922098116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينعلي ستار عبد الجبار حبيب131921006060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينابراهيم محمد زاير مناتي131921006002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمحمد بشير ماضي رشم151921006095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتفاطمه صالح اسماعيل ابراهيم141922067099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتاسراء حسين فلفل حسن141922107003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينمصطفى كريم وادي حول141921029094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتساره اسماعيل هويدي طعمه121922098058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طيبه للبناتشهالء صالح عارف محمد121922082021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتغدير مؤيد جاسم محمد121922112095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينعمر محمد جواد كاظم111921022032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتنور الهدى  فاضل علوان راضي111922071093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتنوال فاضل سلمان فحيل111922108096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناترسل احمد شريف جاسم211942294031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتزهراء فاضل عواد كاظم141922102048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينعباس نوري محسن سرحان261921025041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابراهيم الخليل المختلطةحسن هادي صالح عيد111921158003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية طيبة للبناتنور عمر حامد مهدي131922116055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينحيدر جبار حيدر حسان151921010023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتوداد عبد هللا فيصل صبيح111952221015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجمهورية للبنينداود فؤاد داود جبو141951016044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتزينب خالد عبد عبد الرضا151922047065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البيان للبناتآية وسام طارق هادي101922096014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية صقر قريش المختلطةعلي احمد صبار خضير101921155022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمؤمل صبحي محسن مشكور151951071206

739 من 629صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتفاطمه ابراهيم محمد عبد هللا131942111077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينعلي كريم محسن صالح151951071169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية باب العلم للبناتزهراء حيدر نوري جاسم121922123009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالصادق حسن طاهر حطيحط151921017006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية اليرموك للبناتاالء غسان جميل عبد االمير101922093002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الخنساء للبناتاساور رياض سفيح حسن131922094002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتشهد غازي عبد الواحد غالي141922098024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثانية تموز للبنات14ثانوية زينب علي جاسم محمد141922071026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام علي للبنينمصطفى حيدر حسين سعود121921005072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينبسام صباح عاصي طريه141921019173

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينمحمد التقي جالل باقي كاظم141921019119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناتتقى عبد الرزاق كاظم جعفر141922134019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتعلويه كاظم ماجد جبر141922074104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية عمر المختار للبنينصفوان عدنان محمد داود181951040027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبنينعبد هللا علي لعيبي وداعة111921052041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الرائد للبنينحمزه فاضل حسن سيد101921001015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية االقصى المسائية للبنينمصطفى حمادي جاسم كاظم151921075171

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتكوثر محمد نخش سالم111922089107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينحسن رياض محسن مجيد101921008028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتحنين جاسم محمد رفيع111922100008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينمحمد طالل محمد مراد151921011051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية طيبة للبناتحنين عدي عدنان حميد131922116015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمصطفى هادي جواد كاظم151941010106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعلي عباس عايد دفار111951156054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية الطف المسائية للبنينعبد هللا محمد طه محمود131951257044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفيحاء للبناتحنين جاسم شالخ شاتي131922084004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينمحمد رحمان حله كاظم131921026074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتسرور كريم جواد مطلك151942050073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينسجاد عالء عباس كاظم141941047067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالرصافة الثانيةالخارجياتامنة محمد صدام صحن141922401012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية النهروان للبنينحمزه سالم هليل عباس151921020041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينسجاد فالح حسين ياسين121921034080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية باب العلم للبناتصفا الحسيني المهدي الحسيني121922123017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية المستنصرية للبنينمنتظر عالء حسين علي131951031060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينعمر عدنان محمد حمد131921006070

739 من 630صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية التألف للبناتفاطمة كريم حسن محمد101922133059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنيناحمد طه عباس جاسم131921002004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينمصطفى داود سلمان لهمود111821021149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية اللقاء المسائية للبنيناحمد زامل محمد طعان121821209001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالرصافة االولىالخارجياتفاطمه محمد جاسم طه131922401055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينصالح حسن كركوش راضي141921048058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتموج وسام زغير حمزه141922069050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتهبه قيس رزيج كاظم141922072128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتنور الهدى صباح كشكول سلوم141922074140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيذكربابلاعدادية المسيب للبنينكاظم صالح كاظم جاسم231941009091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتحوراء مهدي عكار سعدون111922071022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينمسلم عقيل فاضل جواد141921026123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتزهراء ربيع كريم جواد111922077022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية بدر المسائية للبنينعبد هللا حسين علي هالش151921072046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىالرصافة االولىالخارجياتحوراء رحيم حنون مطشر131952401005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنينعباس جاسم حنون سلمان131921045051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتزهراء احمد رحيم خلف131922098064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية بنت الهدى للبناتفاطمة كريم مسعود حمود131942110016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينحسن موسى كاظم شراد151921017015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية خديجة الكبرى للبناتزينب محمد عبدالرضا حسن131942105031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الجهاد األكبر للبنينحسن عدنان سلمان راضي131921013006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتزهراء عماد عبد الكاظم دخنه121922134072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتتبارك كريم حسن موزان141922090014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االستقالل للبناتآيه علي خضرير عبيد131922075002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتبنين جبار عبد الحسن صافي121922127016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتبنين رعد فيصل ناصر121922118005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االمل للبناتطيبه جاسم رزاق كريم141922144038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البشير للبنينحسين محمد بخيت دشر141921036025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتاسراء غانم صالح كاطع141922074006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينسليمان داود سلمان خليف101951017032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينمرتضى كاظم لفته علي221951009051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتأيه نشأت صبري ناصر121952089002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينعباس ناجي غازي ورش151921001074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتنور حسين عبد جاسم151922042097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية القدس المختلطةعمر طه مخيلف سرحان111921168009

739 من 631صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتايه محمد سلمان جواد111922067007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتزهراء حسن هاشم حسين111922095048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتبنين جعفر خلف علي151922054012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتمنار حسين علي رسن141952095027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينمصطفى نعيم عبد هللا حمادي151921002185

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية عتبة بن غزوان للبناتمنار محمد عبد الساده عبد101922106031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتحنين وليد محمد عبدالسالم131952103009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية النسرين للبناتضمياء عامر مهدي كاظم131942129012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية االستقامة للبناتبتول جبار شويع عبد 151952058004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام المؤمنين للبناتزينب علي نعيم حسين121922092029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكركركوكثانوية االنتصار المختلطةابراهيم جواد جهاد اسود201921234001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكراالنباراعدادية الرصافي للبنينحسين جمال محيسن شعبان191921012010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةمحمد عقيل مكي سلمان111921180167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية بدر الكبرى للبناترغد عدي عبد الجبار عبد الرزاق141922104011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينقدامه عامر محمد حسين طاهر121951006024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىبابلثانوية مصطفى جواد للبناتحوراء صادق حسن شراتي231922128018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينعلي عباس دهش دهيمان231921001045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينجاسم محمد مهدي ضلع141921012007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعلي طالب عكموش مالح221921376060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتسمر قاسم حروبي حسن141922139042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتايات صاحب عباس عبدالحسن181942176023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية المنعم المختلطةصباح بحر لطيف جاسم181951306011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيذكرذي قارثانوية المعارج األهلية للبنينعبد الرحمن ثامر معن شمران221941076077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الرضوان للبنينفراس حامد شياع دفار111921034044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النيازك االدبية للبناتسجى حيدر حنون جبر111922137028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتسمية حسين عبيد عبد الرضا111922095067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتهديل خضير عباس محمد111922083056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينمحمد طالب عباس عاشور101921017063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية النسرين للبناتزهراء ضياء جعفر عبد الحسن131922129014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعداديه االنوار للبناتنور رزاق عبد هللا ابراهيم111942085072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينمحمد عبد الحسين حسن صالح131951252097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتتبارك محمد خلف ضمد111952221002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الزبيدية للبنينسجاد مازن عاصي طالك261951011024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتنور زيد عبد القادر عبد الواحد111952071032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينمصطفى محمد حسين غانم131921017099
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية الفسطاط للبنينانور حميد محمد صالح131921033005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينعلي حسين اسماعيل صبحي151941010067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنينعلي شاكر حمود عبد131951024033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينموسى جعفر كاطع حسين151951008068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتسحر رياض جلوب حسن151922055061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينمصطفى رحيم عبادي ثامر141921037293

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الصديق للبنينمحمد ابو بكر فليح حسن121921023034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروافد للبنينبسام جبار ابراهيم شعالن111921025011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الرشيد للبناتزهراء غسان مدحت نصرت131922096005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالنجفاعدادية االفتخار للبناتنور الهدى احمد حسين جواد251922079116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة المسائية للبناتسبأ محمود علي عيفان111922217032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتفاطمه كمال خلف هيشان131922079047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينمؤمل محمد صبري صبر141921038134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتساره طالب عبيد ساجت151922040080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينمحمد صباح حسين مناحي141921037254

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتسمر عادل سالم محمد141922079074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االمل للبناترند مظفر مجيد سعيد141922144019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء طارق هافل عباس141922074056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنيناحمد كنعان احمد فنر181951006006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيذكرذي قارثانوية المعارف االهلية للبنينحسن عيسى عبيد رخيص221951381005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتعلياء خالد حسين مجيد111922095089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتهبه كريم شاطي جناني121922134177

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية المناهل للبناتشهد علي موحي مجلي131922126027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية فاطمة الزهراء للبناتشهد عبد ذياب حمد111952075017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناترحمه محمد ابراهيم هندي141942070037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية السياب للبنينحيدر حمد حاوي كزير131951030015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتاسراء قيس فاضل سلمان121952093002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناترسل علي هاشم جاسم131922086035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتآية جاسم حسون حسين211952160007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكربابلثانوية الرواد المسائية للبنينعبد هللا وزير تومان جبر231951255056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينصهيب ضياء مسلم عبود131941005032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناترسل عبد الصاحب حسين حسن101922076017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينعلي حسن جبار مزعل121951007052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىديالىثانوية هبة الرافدين للبناترقيه محيسن ربيع بدر211942152009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناتأفراح علي جواد وهاب121922125002
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية االقصى للبناتسالي ناظم ساطي علي121942130013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية خوله بنت االزور للبناتوسن وسام جاسم محمد121942096052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتحوراء ضياء عبد المجيد نعمه131942118071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزهراء نزار مكي عبد الرضا141952074007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينميثال هادي عنكود عواد261951049058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكركربالءاعدادية المباهلة للبنينزيد ميثاق عبد الحسين جواد271941021032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناترسل شاكر محمود دهش181842236053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينسالم كريم خاجي ابراهيم231951251134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتاستبرق نجم عبيد محيسن131942098013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتفاطمه ماجد عبد علي حاجم141942145148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية سيناء للبنينابرار عالء ابراهيم عبادي131941019001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشروق المسائية للبنينسجاد عبد الكريم هادي حسن151921074082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المعارف العلمية للبنينعلي فاضل صالح عباس111841005050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية النسرين للبناترسل رحيم محمود قادر131922129012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية الرياحين للبناتزهراء حيدر عزيز كاظم121952122018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزقورة للبناتساره هاشم عواد عباس111942140010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينمحمد عادل عباس علي121941007175

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الجوهرة للبناتزهراء رائد عيدان كاطع141942145090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتطيبه علي عبد الزهرة فياض111952215052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينعلي خضير نصيف جاسم121941022096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىالكرخ االولىاعداية المعراج للبناتنور فواز عبد هللا مهاوش101942113095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمؤمل عالء فرج عاكول261941005102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية االمين االهلية للبنينحسين عباس جبر عمران241951069003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتمالك حسين خضير حسين111952105044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناتآيه ضياء شاكر محمود131942101001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىالكرخ االولىالخارجياتايه فاضل كاظم فياض101952401004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينعلي اكبر حيدر نجم عبد الخالق111951017024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتكوثر سعد عبد الرزاق عبد هللا121952098042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية بنت الهدى للبناتاسماء كريم يونس جعفر131942110003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية االقصى للبناتمريم ابراهيم كريم عباس121942130025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينعبد هللا عمر وليد هادي131941029039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتمالك جبار علي قنبر161952228049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتزينب عباس احمد جعفر131942103029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناترقية عدنان قنبر صنكور141922108025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصباح االهلية للبناتطيبة احمد حسن حسون141842132052
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتندى طالب عبد الحسن مظلوم141942143024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية شط العرب العلمية للبناتهاجر عماد حمدان عبد الجبار111942062099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنينصدر الدين رافد كاظم عاتي131921045049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتنور الهدى جبار قاسم بنيان151942055118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االسوار للبناتنرجس علي عبد كاطع131942076033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية اآلفاق للبناتزمن صدام طالب عباس121942114026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية دار الحكمة األهلية للبنينمصطفى ابراهيم خضير بريسم101941045016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينمنتظر احمد عبد علي حسن101941026296

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زهرة الربيع للبناتزهراء مسلم داود عبود151922050046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الشماسية للبنينحيدر كامل جاسم محمد131941023020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتزهراء جبار محمد حسين141942080035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتحوراء كامل عبد علي عباس231942111031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيذكرصالح الديناعدادية طوز للبنيناحمد علي تقي نقي181941037005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الحريري للبناتحنين ياسين جاسم فيصل141842137007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتتبارك حمودي حبيب ادريس151942056015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتسبأ عباس سلمان عبد الحسين181942205054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الرميلة للبناتتبارك سجاد جاسب حسين151942044031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية المناهل للبناتزهراء باسم ابراهيم عبود131942126022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينحسين عالء مجيد حميد131941034012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينجعفر اياد جبار حسن141921028015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشروق المسائية للبنينحسن كاظم فليح حسن151921074035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتضحى عبد الحسن عطيه فرج هللا121942094179

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتضحى حميد رمضان كريم151922040093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الوزيرية للبناتاماني قاسم طالب احمد131942074007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتفاطمه حسن مجبل سيد141942110145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتموج مالك محمد حسين111942079072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتفاطمه عبد الزهره كاظم فنجان141942149056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0احيائيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية حسين محمد خلف نعمه141941203050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية االنفال للبناتمالك ميثم حكمت خضير101942101127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينعلي سعد حسن فليح131921017058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينحيدر عباس فاضل حمودي121941025037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتايات جبار عبد الزهره سلمان151942046020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينمحمد نوري احمد حمزه111921156108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتافراح شهيد سالم مشري151942048009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0احيائيانثىالرصافة الثانيةث ميسلون المسائية للبناتدعاء رعد علي دحل141942220018
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية االستقالل للبناتسجى نعمان محمود عبود131942075020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية بابل للبناتزينب ثائر مجيد ابراهيم121942095035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتمريم كريم علي نايف141942093075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتشيماء محمد ابراهيم خليل151942080104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعبد الملك صباح احمد شكري131941009030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبناتهاله عدنان كاظم كريدي111942218071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتزينب حسين علي حسين111942064042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية المكارم االهلية للبناتروان عمار عبد الكاظم احمد141942138010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتتبارك علي يحيى احمد131942086012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتمروة كاظم موسى جاسم121942087061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينعلي انور صبيح محمد131941011035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينمحمد قاسم عكله خنفر151941071268

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الحريري للبناتدعاء حميد عبيد جمعه141942137014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناترقيه حسين علي حاجم111942076052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنيننور الدين محمد سليم جمعة141941208240

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتشهد سعد محمد خليل131942086057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينمصطفى سعد رحيم عطيه151941003076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتحوراء محمد كاظم منصور131922103019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتهبه حميد صبار جبر131952118064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتزهراء محمد حمد سابط131942111039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االخالق الحميدة للبناتشهد عليوي ناصر حسين141942122011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتبتول صادق جمعه معن131942109010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتسهاد عمار ليلو عبد الحسن151942055079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الحرية للبناتزينب سجاد رضا اكبر121942107131

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0احيائيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينليث رحيم حمود حرز151941071232

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0احيائيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين عالء محسن رسول251941009073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0احيائيذكربابلثانوية عرفات المختلطةعلي جبر علوان عباس231941161015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيذكراربيلثانوية هولير زانستي للبنينعثمان راتب عياش عدوان311941019020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية البشير المسائية للبنينعمر جاسب حمزة ياسر241941207092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةمصطفى علي عبيس عبدالمحسن231941173160

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتفاطمة حسين عبد الحسن نعمة141942068033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكراالنبارثانوية الخالد االهلية للبنينديار مهند محمد ذاكر محمود191941110011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتورود عمار علوان عباس101942110103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتمريم كريم حسين مرهون141942093074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلي حسن جليب سعيد261941027083
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتطيبة سالم حسين مدهوش121922134116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينحيدر ماجد محمد علي مصطاف111921028048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية جمانة بنت ابي طالبهدى علي جواد حبيب271952065066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية اشبيلية المسائية للبناتام البنين رعد جبر جار هللا141922223003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتمنى ناصر زغير عاشور151922080056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتقمر عباس زعيبل حسين131922118134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتزهراء حيدر عبد ثجيل151922045050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينمحمد المصطفى هادي مجيد حسين111921027102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناترئاب عباس فاضل فرج111922064021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينمرتضى ياس حنون مطر131921015056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنينفاضل سعدون جوحي حسين141921174066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنيناحمد حسام الدين صالح الدين امين131921042005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينشهاب احمد مصطفى محي الدين111921012029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االستقالل للبناتساره علي عباس علي131922075021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الوزيرية للبناتفاطمه ياسر عامل خزعل131922074045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتعال نبيل عبد الرزاق وهاب101922076034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكربابلاعدادية الثورة للبنينحسنين حسام علي يوسف231951003013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتروا عبد الرحمن ابو الهيل البد121952102015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرصافي للبنينمحمد سامي محمد عبد191951012027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االسراء للبنينعبد الرحمن كريم اسماعيل حسين101951011028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتسبأ قاسم كاظم محمود141922100047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتاسراء محمد جبار مزعل141922075007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة الثانية تموز للبنات14ثانوية مريم مصطفى نوري مسير141922071050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينمصطفى رائد جهاد عبد هللا131921004087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طيبه للبناتصفا ابراهيم ياسين محمود121922082022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينعبد هللا حسين حنون جابر111921015056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينكرار عباس كاظم صالح211921278088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الشيماء للبناتزهراء جعفر رحيم كاطع121922098038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتسجى عدنان احمد محمد211922178046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المعرفة للبناترؤى سعد عبد الحميد محمد111822133018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الغفران المختلطةمحمد جمال حمدان مشعان101821150031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الهدى للبناتنور عدنان محمد جاسم121922106041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةمصطفى اياد محمود حسن261821151022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتضحى عاطف سلمان كريدي141922133056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الكوثر االهلية للبناتنور الهدى حمد حسن محمد141922141005
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينعلي حسين مريوش دحلوس141921048077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناترغد ماجد عليوي كاظم141922074047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية ام المؤمنين للبناترقية عبد الرزاق شيحان مسعود221952107009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعلي خالد نعمة حمزة231951252045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية السياب االهلية للبنينكرار لؤي فاضل محمود161951073019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكراربيلثانوية االمل للبنينمصطفى ثابت عبد هللا محمد311951004026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النيل للبناتكافي حمود فاضل فليح221952169025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتسدير عيسى بلبول علي151922046040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناترنا حسن فرج محمود111922079018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتهاجر ضياء جواد كاظم261922091069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الياسمين المختلطةحسنين جمعه كاطع عبود121921172011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ابن ماجد المسائية للبناتسجئ ثجيل جبر صريم121922230011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينحمزه عدنان راشد داخل161921352038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينعلي عبد الكريم عباس داغر271921038077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينمنتظر حسام عبد الحسين سعدون111921028130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتزهراء سلمان جبر طاهر111922136046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتطيبة رجب عبيد ذياب111922109056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتشهد عمار حسين انعيمة111922109052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينعلي فريد عبد الخالق نعمة111951200121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتزينب حسن والي جهيد151922045063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينعباس كريم حنون وادي151921008069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الجهاد األكبر للبنينمحمد عبد الحسين الزم وهم131921013045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينزين العابدين علي صالح عبد علي131921009046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنيناحمد موفق عبد الزهره عبد الرضا131921012016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المنصور المسائية للبناترغد خليل مهنه عوده101922223016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المثنى المسائية للبناتياسمين عادل مجيد احمد101922220033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتفاطمه علي محسن جبر131922070063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكراالنبارثانوية عمر بن الخطاب المختلطةقيس عواد دواس مفضي191921317004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينمهند سليمان حميد كريمان191921343080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية التألف للبناتغسق عبد الحسين صالح جبوري101922133056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينحسين خليل سيه محمد261951017017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية تبوك للبناتشمس وليد كريم عبد111922102038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتزهراء جاسم محمد عبد الرضا121922087024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيانثىالديوانيةثانوية الضيافة االهلية للبناتزهراء جمال عبود مهدي241942182005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية حليمة السعدية للبناتنغم شهاب احمد حسين111922087031
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية البراق المختلطةهارون جمعة ثابت محمد121921177024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتصفا عبد الحسين محيبس عفيت111922112092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتهدى مجيد عاد عبد االمير111922072123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية االقصى المسائية للبنينسجاد راضي رشود جابر151921075078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتغدير كدر جبر جياد111922079039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتنبأ علي يونس شذر111952108032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيانثىالرصافة الثانيةث ميسلون المسائية للبناتنور سالم ياسين حمد141942220082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعتدال للبناتامنه حارث حسن فرحان131922077005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الشماسية للبنينعباس بشير حسن عبد131921023037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنينعمر محمد حسين غيالن101921200079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النيازك االدبية للبناتنور لؤي حسن حبيب111922137057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الثوار للبنينعلي ستار كاظم جواد111921012044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىثانوية اوراس للبناتمسره جابر كاظم عباس211922130020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الصقر المسائية للبنينبكر عبد هللا عباس محمد101951208005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينغسان علوان غليب عذار221921090048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمحمد سعدون عبد هللا حيدر151921006100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىبابلثانوية االسكندرية للبناتنبراس سالم داود سلمان231922094020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينسجاد عباس خضير عباس141921024108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االخالق الحميدة للبناتايالف خالد صبيح سالم141922122003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينحسين رحيم طلب فجر141921030021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتدالل كاظم جواد منصور141922068010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الفاروق للبنينرضا رسول مهدي كاظم141921054015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتعال احسان نجم عبد121922118043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتحوراء احمد جبار خضير111822064019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالرصافة الثانية تموز للبنات14ثانوية فاطمه عباس علي زاير141922071040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتحوراء عباس كاظم جوير141922070017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينغالي فيصل غالي كاظم121921047125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الهدى للبناتياسمين عبد الرحمن محمد مبارك141922124059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية شفق النور للبنينسجاد عدنان مفتاح ارهيف141921061036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوركاء المسائية للبناتصابرين جمعه سلمان خنياب141922222046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينمحمد جمال حامد رشيد191951007027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينمحمد عبد هللا عبد الكريم عبد الدايم161951006106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةاحمد علي والي عبد141921210011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينعلي محمد عوفي خلف211951273026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية النيل المسائية للبنينكرار كاظم بندر سالم111921206069
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينصبحي عدن مقداد خزعل111921033042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينضياء محمد قادر احمد111921057047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىواسطثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتكوثر هادي حميد شمران261922251007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتسجى عدنان عبد علي حسن121922231029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىواسطثانوية العزيزية المسائية للبناتطيف غانم حربي مدحي261922252020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكركربالءثانوية الوثبة للبنينمازن عمران نجم عبيد271921017075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علي حسين نعمة عبد131921025038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية ابن الجوزي للبنينسجاد طالب حسن جاسم131921021014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية السياب للبناتزينب حارث فرحان عبد هللا101922077026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البيان للبناتبنين عباس حسين عليوي101922096016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية المركزية للبناتوالء وليد حميد حسين131922119044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينعبد الكريم خضير جسام إبراهيم101921017031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتكوثر سامي غريب هادي131922118136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحكيم للبنيناحمد عامر موحان عبيد111921032005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينمؤمل جاسم محمد علي111921027099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةمحمد راسم محسن عاصي261921155026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتتبارك احمد عليوي حسين111922064011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينمصطفى نمير محمود عبد الكريم111921033105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتزهراء حامد عباس لفته141922067054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتنور رشيد مجيد عيسى151922051118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتصفا مؤيد حمادي خضير141922100062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الكندي للبنينمازن هالل علي رجا111921046016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتهاجر اسامه فاضل محمد131922099065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية القناة للبناتطيبه عبد الرضا مجيد مبارك131922072028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرصالح الدينثانوية اليرموك للبنينعامر سعد جاسم حمود181921129008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتهند كاظم عبد االمام عطيه161952224018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينمحمد صباح صالح نصر هللا191851104030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيذكرالديوانيةثانوية الرحمة االهلية للبنينسيف علي حسن عبد الحسين241841050006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينكرار حمزه حريجه طالب101921008101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتمنار يحيى حمد ياسين141922099079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينحسين جالل غالم حسين151921017021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتهانئه عامر عبد الكاظم دخنه121922134175

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتساره حسن جاسم حمادي111922100013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىواسطاعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتايات حسن جواد كاظم261922108004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتايه عمار احمد هندي111922111018
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية العراقي للبنينمحمد احمد عباس حمود101921005053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية العراقي للبنينسيف فيصل غازي حسين101921005026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنيناسعد سالم فيصل جبارة141921174008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية ريحانة المصطفى للبناتزينه حسين ابراهيم كنوش101922141011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتزينب سعد زاير علي151922040071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينمنتظر فخري خلف صابر151921013109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينكرار عباس محسن عطيه151921007179

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية االقصى المسائية للبنيناحمد سالم صدام مجيد151921075009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الرضوان للبنينحمزه محمود مشرع جداح111921034017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوركاء المسائية للبناتتقوى ابراهيم معال غليم141922222012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةالخارجياتشهد احمد ابراهيم كاظم141952401019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتأسراء خالد شفيق عبد141952100001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية البالد للبنينمحمود ماجد محمود احمد121921008034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ذات النطاقين للبناتفجر علي باقر حمادي121922100032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينشاكر محمود حسين احمد111921022017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية االيالف للبناتأمنيه تحسين جاسم محمد101922104002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهراء للبناتموج جبار حسين علي111922088023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الرضوانية للبنينبركات احمد محمد عيال101941041021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتهبه هشام سعودي عباس111922071098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية التراث العربي للبناتسجى حسين علي جمعه101942123039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالرصافة االولىانقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياقاسم مؤيد خلف زيدان131951242008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتزينب وهب شوحي ذجر141922074083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياترحاب حيال حنون عبد الرضا161952401029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينعبد هللا طالب احمد سلوم191951019070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبناتامنه صالح مهدي محمد صالح131922073006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتايه هاشم قاسم موسى121922134032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناتنور صباح مهدي جاسم151922040138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثالثةللبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء أشراق عبد السالم محمد عباس121922084001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام المؤمنين للبناتنبأ باسم حسن حبيب121922092052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكربابلاعدادية المسيب للبنينزهير البهاء زهير حميد231941009049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنينحسين عالء جاسم محمد131921042020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينيعقوب كريم فضاله مايع151821006107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية االزدهار للبناتنرجس علي حميد مزعل121922090073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينعلي حسين عنون جبار121921047102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام ايمن للبناترقيه جاسم بدن علي141922134036
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتحنين مكي فرحان كشمر141922139015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيمريم عادل محمد مهدي141922085015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتكوثر حيدر موسى كريم141922080053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناترقيه محمد هادي جواد141922079045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرميساناعدادية المجر الكبير للبنينجعفر غازي محسن منخي281951008011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكركربالءاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينمحمد ستار جابر شنان271951150169

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية حليمة السعدية للبناتشروق اسعد حسين علي111922087021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االندلس االهلية للبنينمشتبى سالم محمد خلف161951063077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناتحوراء شوقي شاكر ماشاء هللا111942077017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتساره احمد عبد الجبار عاتي111952109035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتزينب جواد برهان محيميد111922112067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المنهل للبناتتبارك جاسم رسن جري111922114005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية فاطمة الزهراء للبناتخديجه بسيم حميد احمد111922075012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االمال للبناتعذراء جاسم محمد خليفه111922070071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتايالف جبار صادق نصر هللا161922173005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية السياب للبناتمديحه باسم كامل عبيد101922077048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتطيبه جبار علي غزال101922120049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية السياب للبناتتيسير سامي محمود عبد الكريم101922077011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناتسرى احمد كريم عيسى101922120042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتوسن خضير راشد سمير111922084126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينهاني شريف جودة حربي221921310030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرذي قاراعدادية سيد البلغاء للبنينعباس محسن محمد حبوش221921055016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكربابلاعدادية المشروع للبنينعبد هللا محمد حسن شويل231921010049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنيننور الدين عباس فاضل كاظم111951004118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اسد بغداد للبنينقاسم ناجي رشيد مطلب141951048038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية خديجة الكبرى للبناترقيه اسماعيل كاظم غيدان131922105014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينحسين زهير يونس داود141921038050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينهادي كريم طالب عون231921251260

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىاعدادية شورش للبنينعلي هادي نصيف جاسم211921076030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتيسر فراس احمد اسماعيل111952100021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينمحمد سنافي صالح حسن161921123033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينمحمد منتصر اسماعيل جاسم131921029051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتبتول صباح جاسم عباس121922134033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثالثةللبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء سجى جاسم محمد عباس121922084010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طيبه للبناتفاطمه حربي ابراهيم عباس121922082027
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتايات مسلم عباس سلمان121922110004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية باب العلم للبناتقمر الدين حسن ولهان هاشم121922123022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المتنبي للبنيناوس صهيب بحر محمد101921027021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتلبنى اياد محمد سعيد131922079049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينعبد هللا حكيم حسين عويص141821038069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمحمد عالء فاضل عباس121921047155

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينسيف علي صباح عالء الدين111921033039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية فاطمة الزهراء للبناتضحى كاظم محمود احمد111952075018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتتمارة محمد علوان جاسم111922095024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناتغدير مظفر علي خليل111922112100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينعلي سعد صالل جداح261921026041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتزينب تحسين حسن محمود111922072053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المنهل للبناتطيبه هشام محمود محمد111922114021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنينايهاب مهند صالح محمد141921174011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الكوثر للبناتنور سعد جبار خضير101922125028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينعلي كاظم جبر جابر151921007164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحمد مهند ريحان ادم151921005006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتزهراء علي حسين عبد الرحمان141922108031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتآيه ستار جباري مروح151922046003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية القناة للبناتزهراء حيدر جابر هادي131922072011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةابي ايوب االنصاري العلمية للبنينمصطفى احمد عباس عبد الحسين111951008059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينحمزه حسين عالوي فهد101921017015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الكفاح للبنيناحمد قصي حاتم عبد هللا181921022002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتفاطمه محمد طالل حسين121922118054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينحسين فاضل عباس موزان111921015030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينياسر حسين جاسم ياسر151951071278

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينمصطفى عباس فاضل زغير211921074096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينعلي ثائر رشيد جباره141921024146

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينكرار عادل كاظم عبد هللا141921008088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينمحمد عجيل كاطع محمد221921376099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية االندلس للبنينابراهيم احمد عبد الرزاق حسن101921012001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية بدر الكبرى للبنينحسن فاضل سلمان كاظم101921021013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الجامعة للبناتسرى خزعل حاتم صبر101922091024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينسجاد خالد نجم عبدهللا211921014031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخليج العربي للبناتفاطمه الزهراء عمار زهير حميد141922135036

739 من 643صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتأمنه سالم حاتم رهن141922133003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينمصطفى صباح عباس مهدي151921018124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتفرح رائد حسين عفلوك141922149020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرديالىاعدادية البعثة النبوية للبنينمحمد كاظم عليوي جباره211941028035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن البيطار للبنينمصطفى عماد جواد جبر141951029032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتياسمين خضير سلطان علي111942084198

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية نور العلم للبناتنبأ عصام محمود برجس111922118030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية النضال المختلطةحسن عالء وهب سوادي111921157010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتياسمين منعم بهاء الدين قاسم111922109104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية مصطفى جواد للبنيناحمد رائد رمضان عبود101921015002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينعباس علي عبيد شعالن271921038056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينحيدر جبار راهي حمدان151921007071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية االقصى المسائية للبنينسجاد فؤاد جلو مطشر151921075084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينمرتضى سليم خير هللا مطر151921006107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحمد قاسم محمد كاظم221921021003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينحسن لفته ناهض فهد231921009027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرالرصافة الثانيةاعدادية حجر بن عدي للبنينطه فارس خيون فعل141941174017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتهاجر عالء تايه علي141922100099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتهنادي هادي جواد احمد141922099091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الفاتح للبنيننور صباح جبر علوان141921176102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرديالىثانوية الدستور المختلطةيثرب حميد حسن درويش211921219024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينمحمد علي مهدي صالح211921270057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينبكر سمير غيدان حسن131921006016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناترسل عالء سعيد موسى101922105013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الحريري للبناتنور الزهراء عبدهللا كريم ناصر131952117048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرديالىاعدادية طوبى للبنينسجاد سمير هاشم علي211921087027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتنور الهدى حسين خليل حسين141922098040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينعلي أحسان عطا هللا فهد191951356031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينمحمود صالح هادي حسين131921006089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينمصطفى عامر نعمه كاظم131921011098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصفا للبنينمحمود طالل سامي عبد الرزاق131921029053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتزينب عادل هاني سعيد141922110081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الثائر للبنينرضا نجم عبد الهادي محمد181921130005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكربابلثانوية القاهرة المختلطةمرتضى علي سلمان مطر231921178050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثانيةالخارجيونعلي عيالن جاسم جبر141921400059

739 من 644صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينحسن عادل رمضان نور151821015017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمهدي عباس علي موسى151821010096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتاسراء كريم رفيس محسن141922070001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية االنوار للبناتعال قاسم محمد مهدي121922104027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الناصرة للبناتطيبه اسماعيل عبد الحسين حسن141922133060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتفاطمه كاظم عامر كاظم141922080052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةايهم يحيى علي حسين211951206001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنينحارث حسين علي رمح111951201094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية النهار للبناتايمان محسن عبد الرزاق راهي111922127003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية المعرفة للبناتأية ستار جبار محمود111922133003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنيناحمد قاسم محمد حميد111921059007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلي اسامه علي سلمان131921009073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية شط العرب للبنينمحمد احمد طه محمود131921045076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينمحمد عادل شنيشل نعمه151921007216

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينمحمد مهدي حسين فليح111921028119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابي العالء المعري للبنينسجاد حميد مجيد سلمان131921012053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتزينب يد هللا قادر عبد هللا151922045074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينمصطفى كاظم ارحيم جامن151921002182

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية العزة للبناتزهراء سامي عيدان عباس121922118022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينحيدر علي صالح كنكور131921011032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتطيبه عباس فاضل بيدي111922071059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينابراهيم هيثم خضير عباس101951014005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينقحطان محمد مهنا عبد191921086062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتساره ليث باسل احمد131922071045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينحسن جبار خلف شغيت141921024039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنيناسامه نوري كاظم خلف141921013016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناترنين علي جنديل عباس141922093032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينحيدر اكرم عباس حسون231921001019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكربابلاعدادية االسكندرية للبنينمؤمل علي خضير عبيس231921001057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدر المنثور االهلية للبنينمهدي مؤيد مهدي موسى161951433043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينرعد خليف حمود محمد101921014021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الوفاء المسائية للبناتاسراء عالءالدين محمود عباس111922220003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتحنان محمد مهدي بدر121922089013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيافارس معتز جاسم دعبول131951227007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينمنتظر عقيل مشالي مهجهج141921024300

739 من 645صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السجود للبناتليلى محمد سيد بدر141922065040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتزهراء صباح خالد مسعود141922100031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية شفق النور للبنينصادق مجيد حميد صاحب141921061040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتورود عباس حسين محمود141922075221

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتفاطمه علي صبار عبد هللا141922093068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالكرخ الثانيةالخارجياتاالء عباس صالح حميد111922401010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتامل عباس جبر محمود141922075011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرالديوانيةثانوية النورين االهلية المختلطةحسن حيدر بزون حمزه241941169018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتضحى علي عبد مانع151922042068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينحسين حسن الماس نايف141921026034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية زها حديد للبناتساره نزار عفوري طه131942130021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينمؤيد نعمه عوده كعيد261921026053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةمحمود توفيق محمود احمد111921150073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتفاطمه عبد الحسين خلف عبد العباس121922231044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينعلي كفاح حسين جمعه271921022030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية العقيلة للبناترقيه لطيف داخل خلف151922040043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينمصطفى ارحيم احمد علي151921010083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناترقيه حسين عبد الزهرة رهيف151922080014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االمال للبناتاميره جاسم كاظم علي141922108010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينعالء محمد كاطع جاسم231921252059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرذي قارثانوية دار الندوة المختلطةسعد علي كاظم خليف221921225009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناتقمر سمير غيدان حسن131922101073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالرصافة الثانية شعبان المسائية للبنين15اعدادية محمد صاحب قند سلمان141951203070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية األقصى األهلية للبنينسجاد عماد هاشم عبد هللا111951040006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتسجى رياض حسين عاشور151922054069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينعلي فيصل عباس حسن241921015037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االسوار للبناتنوره عباس مكنزي مطلك131922076036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتآيات حسين هادي غالي121922112002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتزينب عدنان فرحان منصور111922086019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية الدغارة للبنينحسين علي كامل مهدي241941008034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناترسل مهند شنيت شجين141922098011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكراالنباراعدادية األوفياء للبنينعبد القادر عبد السالم عاشور سليمان191951078007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينمحمد علي محسن جوده221941306258

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينعباس عجيل علوان عبد الساده221951307123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام الرضا للبنينسجاد عادل كطيف شلش121921003030
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينسجاد حسن قاسم اعليوي141921208080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية النعيم للبناتدعاء مزعل وادي مشاري141922073032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية سامراء للبنينياسر نعمه ياسين غزاي141921031089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينعبد هللا سلمان نواف مدب191921086043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتفاطمه سامي قاسم ثامر161952380041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكركربالءثانوية الوادي الخصيب للبنينزيد حيدر محمد امين كريم271921022017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الحكمة للبناتاسماء حسين علي محمود101942107001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتزهراء صادق جعفر صادق121942231049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرواسطاعدادية االبرار للبنينمصطفى كامل مظلوم اسعد261921016040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية التألف للبناتتمارا سمير عباس عبد الكاظم101922133012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكراالنبارثانوية عمر بن الخطاب المختلطةمصطفى جمال محمد فرحان191921317008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينيعرب قحطان عدنان جاسم131921009133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىديالىثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةداليا محمد جلوب علي211922234005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتمسره صالح حسن حسين121922093038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية التاخي للبناتفاطمه حيدر محمد عباس141922081022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية سيف الدولة للبنينعلي حسين حرج عزيز121921002037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتشهد يعرب عباس عبد النبي161852168015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية النهار للبناتفاطمه عالء مهدي طاهر111922127033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االالء للبناتعائشه بدر ذياب عباس111922130017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية العقيلة االدبية للبناتاالء هشام غايب عبد111922136004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية اليمن للبنينحسام حميد زيدان خلف101921016013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة المسائية للبنينيوسف ثائر جاسم محمد141921209074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمصطفى سالم طحمير علي231921251242

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينعبد العزيز اسماعيل حسين يوسف131921001049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالديوانيةثانوية عفك المسائية للبنينحسين علي عبد الحسين طوفان241921208008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينمنتصر عبد السالم فوزي مجيد131921034128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتزهراء عدنان هادي زرار141922066015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينحسين عدنان ناصر حسين141921024058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الريف الزاهر المختلطةعبير محمد محمود حاجم181942072012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية فلسطين للبناتمياده مهدي قدري طالب101922114021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية البخاري للبناتشريفه يحيى سبع عبد الحافظ121922108011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية جرير للبناتعذراء كاظم احمد جاسم121922089040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتميساء سامي عبود سالم141942079104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتبنين جعفر جاسم عبد علي111922076025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الوحدة الوطنية للبناتايناس امجد ابراهيم رفيق131922112006
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الوحدة الوطنية للبناتضحى محمد فنوص حمادي131922112028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنيناحمد باسم محمد جاسم111941200001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الحكمة االهلية للبنينحسين علي ناصر محارب141951170013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتهديل محمد حليم طعمه151942080176

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتمريم عبد العظيم عبد عاشور141922099073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرالديوانيةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينمحمد مكي جاسم محمد241941076068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفرات االهلية للبناتمنتهى عواد حسين نعاس161952197008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينعالء محمد عبد الباري عبود111921017041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتدعاء اركان ابراهيم سلمان111942104016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنينقيصر مازن اسكندر جميل111951004094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتميالد عباس جوده ناصر141922100089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةحسين عباس ضاري حميد101921160014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرصالح الدينثانوية نجد المختلطةعباس جاسم عبد اللطيف احمد181921309005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتفاطمه علي محمود حسن231942117128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الهدى للبناتصفاء الدين محمد عباس خلف151922047091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتزهراء عصام مزهر حمد141942110083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشاكرين للبنينطه هيثم حامد خلف111921029030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الرافدين للبنينعمر ستار عباس ضاحي101921009055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرباط للبناتمروه عايش سلمان كاحش111922121037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينسجاد محمود عبد هللا جواد141921026059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنيناحمد كريم عويد جبير111921210007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زها حديد للبناتحوراء مؤيد جاسم مطر151922053019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية المركزية للبناتفاطمه جاسم جواد جبار131942119022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتسمر هيثم فرحان عبد هللا141922074091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتساره ياسين شناوي حفاره271922160054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتمريم مراد عبد صالح141942090081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية زها حديد للبناتزهراء محمود احمد حمادي131922130020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية التفاؤل المختلطةحسين عايد زوين حمادي141921151003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىاالنباراعدادية الحقالنية للبناتزينب عبد الرحمن زكي صالح191922178015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية النصر المسائية للبنينعماد جدي عبد هللا محمد101921206046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينسجاد محمد لفتة حسن141921026058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتفاطمه جبار لعيبي حسن111922105054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتزينب حميد ابراهيم حميد151922054056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الوفاء المسائية للبناتدعاء جواد كاظم علي111922220025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةكرار حيدر علي سعيد211921248026

739 من 648صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينياسر محمد سعيد جاسم121951206112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الطارق للبنينابو الحسن علي كاظم عبيد101921042001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتحوراء احمد حاتم مريوش141922110038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينعلي حيدر هادي منصور261921047120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الكوثر للبناتنور ثامر محمد عبد الرضا101922125026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتميسم جاسم حسن ضيدان111952109055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينمحمد حسين عبد الشهيد عبد هللا161951359050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنينحسين علي عبد الواحد ابراهيم221951021021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتنرجس علي كاظم مناتي141922067121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتاستبرق زياد عبد الكريم حمد101952076001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةمصطفى خلف كاظم عباس261921151019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية ايالف للبناتهديل سعد ناجي حمودي141952105032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية النهوض المسائية للبناتحوراء فاضل خليف كاظم271952160040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية اليقظة للبنينمنتظر جبار هليل وحيد141921028247

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرديالىثانوية النسائم المختلطةاحمد هادي احمد عبد هللا211821254002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينمرتضى ستار جبار جعفر101921008137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية نور الهدى للبناتبتول عباس جميل محمد141922124008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتأديان محسن صالح دهش161952219001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىميساناعدادية البيان للبناتآيات فاخر جاسم محمد281852078001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروافد للبنينفاروق صالح عبد هللا حطاب111921025044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناترنين وديع كاظم حمزه111922083012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينعلي عبد الكريم محسن طاهر111921027079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجوالن للبنيبنسيف سعد ابراهيم كركوط111921042018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتايمان عبدعون جاسم غريب131952109003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينطاهر جبار موسى حسين161951355100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىبابلاعدادية المسيب للبناتيقين عماد احمد خضير231942117164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرالكرخ الثانيةثانوية ذو النورين للبنينعبد هللا محمد خميس فرحان111941019017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رقية للبناتمريم يحيى عباس عيدان111922069033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية األهداف األدبية للبنينمحمد الجواد حيدر محمد رضا111921059096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزينب شاكر رسول حميد151942046100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكربابلاعدادية المؤمل للبنينمصطفى سالم ستار مشون231921060027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتنور كاظم محسن عماره121922231054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهور للبناتفرح عباس عبد هللا محمد111922078028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعتدال للبناتتبارك راضي حسين علي131922077008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينمؤيد علي ناصر يوسف211951273030
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينارشد ستار عبد بشارة141921027013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتبتول داود سالم علوان211922098004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابن خلدون للبنينسجاد حسن علي حالوه141921049030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرديالىثانوية االثار المختلطةسداد مهدي صالح خلف211921249003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرالنجفاعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينمحمد فاهم حمزه عبد الكاظم251921012196

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتدنيا فاضل صدام هاشم131922092025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكربابلثانوية المصطفى للبنينعلي عدنان عباس منصور231921045021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية المثنى بن حارثة  للبنينزين العابدين صفاء كاظم فرج131941007006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية االصالة للبناتعزيزه عباس علي فرحان111922083031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكراالنباراعدادية األوفياء للبنينعبد الرحمن عبود دايح عبد191921078026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتشهد صالح حسين مطر151922054076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناتسرى علي صباح كاظم231922093042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتأسراء محمد خلف عيسى211922140001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرالكرخ الثالثةثانوبة ذو النورين المختلطةعبد هللا حميد نايف جوير121941020081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية بالل للبنينطاهر يحيى فاضل عزاوي101941055032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينعبد هللا فارس فالح عبد131941051030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الريف للبنينعبد القادر رعد اسعد عكوب121921029027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية صقر قريش المختلطةطه عباس علوان كاظم101921155016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية الرحاب للبناترحاب كاظم عبد الستار علي111942148013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينصالح فالح علي عبد الوهاب191921067006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينمؤيد مدلول شتيوي جاسم261941027114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرواسطاعدادية الصويرة للبنيناحمد حيدر نوري عبد الزهره261941012005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية السبطين للبنينعلي كفاح حسن عبد الحسين121941025074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتنور عبد الرزاق وهيم جبر131942118280

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتمنار عيدان كاظم حسن261952126031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المنهل للبناتمريم زكريا يحيى سلوم111942114102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية ثورة الحسين للبنينعباس جاسم عبد الرضا محمد151951007049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكراالنبارثانوية دمشق للبنينموسى عبد الكريم موسى احمد191951052032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البشير للبنينسجاد حسين علي راشد141951036018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الكفاءات للبناتزينب جمعه حسين علوان131942132015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتمريم عبد الحميد راضي جاسم141922079104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكراالنبارثانوية المعالي االهلية للبنينحذيفة محمد براك محمد191951085008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية اليوسفية للبنينسجاد حامد سلوم حسون111921001025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيذكربابلثانوية المسيب المسائية للبنينمرتضى هيثم مهدي فرهود231941256080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المنصور للبنينالمصطفى محمد عبد  مجيد101951026020
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتهبه سعد صالل جداح261952091012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىبابلاعدادية الغساسنة للبناتهديل ناظم فائز فليح231942077137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتنور عبد الكريم احمد مصطفى131942071121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناترقيه يونس محمد نصيف131942070082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناترنده عدنان كريم عبد141942079042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السجى للبناتريام رياض لطيف باشي111942138009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيذكرديالىثانوية المغيرة للبنينياسر ثائر كاكه خضير211941051029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتتبارك بهجه حسين عباس121942110016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيانثىالكرخ االولىثانوية الفضيلة للبناتشمس حميد عبد المجيد سعيد101942084026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتطيبه ياس فاضل زغير111942215112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتمريم علي نجم الدين حميد131942107108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتفرح قيس سلمان علي111942072099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينجعفر صادق محمد راضي161951358030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء طه ياسين قادر151942046076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتدعاء حسين هادي عبد141942079030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتغفران كاظم كاطع خضير141942102054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0احيائيانثىالكرخ الثالثةثانوية اآلفاق للبناتبنين مصطفى يارك حسن121942114010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى449.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية المناهل للبناتغدير فالح عبد الرحيم حسين131942126045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينمصطفى جاسم جواد مطر121941031193

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى496.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية االنفال للبناتعفراء معن عبد الحافظ حسني101942101092

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الكندي للبنينغسان برهان وسمي جمعه181921064010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0ادبيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينحسين قاسم حمزه عبيد191921011011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينمعروف عبد الكريم صالح احمد101821014068

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الزوراء للبنينمحمد حميد عبد الكريم حميد121921006034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنيناحمد رياض خضير احمد191921013006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتشهد صالح ماهود بلبول151922046044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتورود رعد خليل ابراهيم191922161024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية االنفال للبناتموج رائد زهير فاضل101922101062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينعمر سفيان محمد طاهر علي171921015062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0ادبيذكرصالح الديناعدادية طارق بن زياد للبنينعمار عبد حسن فرحان181921036025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0ادبيذكركركوكاعدادية العباسي للبنينعمر نصيف نجم عبد هللا201921020048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينعبد العزيز دري غانم عبد هللا171921012044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمصطفى عادل خضير جدوع171921028085

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينحنشل عارف حميد حنشل191921060007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ادبيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناتاسماء ماجد عبد الحميد فارس191922191004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ادبيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينمحمد حمد عوده عطيه191921343064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمحمد عماد عدنان حمادي171921015093

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنينايوب عباس فاضل حسين101921200022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلي محسن كماش شويش201921259199

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0ادبيانثىاالنبارثانوية دجلة للبناتربى احسان جمعه محمد191922219003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعبد الرحمن فيصل عبد محمد171821009084

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0ادبيانثىكركوكاعدادية فلسطين للبناتزينب فالح مصطفى محمد علي201922140022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيذكرنينوىثانوية خورسيباط المختلطةإبراهيم صدقي إسماعيل حمادي171921058001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيانثىنينوىثانوية المحلبية للبناتساهرة حسين ذنون حسين171922246007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الشرقاط للبنينعادل صالح خلف هالل181921004015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الريف المسائيةاحمد حسين خلف محمد181921337002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينمحمد عاصم محمود محمد171921011095

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةابراهيم حافظ محمد اسماعيل211821064001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيانثىكركوكاعدادية نور العراق للبناتسندس عيدان احمد علي201922138039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيانثىكركوكثانوية الصالحية المختلطةبيان جواد دليل محمد201922228007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيانثىاالنبارثانوية دجلة للبناتطيبه عمار خالد ثابت191922219007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبيذكرنينوىاالعدادية المركزية للبنينيوسف خالد ماجد حامد171921002042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكركركوكثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينابراهيم نوري حياوي طعمة201921016002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينحمزة حارث غازي ابراهيم171921017025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينعمار خليل ابراهيم سلمان211921063048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينمحمد عامر مطلب محمد191921086069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينصفوان هيثم وعد هللا حميد171921011043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتزهراء صالح نايف سرهيد111922105037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكرصالح الدينثانوية البروج المختلطةساري حسن حمد ذاوي181921321008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دار العلم المختلطةقحطان عدنان شاهر حمود181921293032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينبالل كريم حمادي عبد هللا191921019012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0ادبيذكركركوكاعدادية الجواهري للبنينيوسف فريدون نورالدين يوسف201921015059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ادبيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينسيف نزهان محمود محمد211921012031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ادبيذكرديالىثانوية الدستور المختلطةخطاب عمر عدنان خليل211821219011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الفجر الجديد للبنينعمر طالب راهي طربال101921032026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية االسراء للبنيناحمد جاسم حمادي عبد101921011003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الكندي للبنينبكر محمود احمد جدوع181921064005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ادبيانثىكركوكثانوية النزاهة للبناتمروج سلطان علي حسن201922130042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ادبيذكرنينوىثانوية المحلبية للبنينياسين أحمد أمين خضر171921056021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ادبيانثىصالح الدينثانوية دار الحكمة للبناترويده منذر جميل ماهر181922268015
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ادبيانثىصالح الدينثانوية االعشى المختلطةنور احمد عوض جيران181922290005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينمحمد سبهان خالد نجم171921028076

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ادبيذكرصالح الديناعدادية المنعم المختلطةاسعد اغنيم ذياب سرحان181921306001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ادبيذكرديالىثانوية النازحين الرابعة المختلطةامجد جواد مهدي جواد211921086002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ادبيانثىنينوىاعدادية بلقيس للبناتصفا نزار احمد يحيى171922288064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية حليمة السعدية للبناتزينة سامح حسين عليوي101922129024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ادبيانثىنينوىثانوية الضحى للبناتفاتن عز الدين حسين الياس171922316036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينيوسف ابراهيم عبد المجيد احمد171921011116

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ادبيانثىنينوىثانوية المعرفة للبناتعلياء خالد جمعه حمزه171922298025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينعبد الرحمن نزار سعيد حميد171921144048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ادبيذكراالنبارثانوية الزهاوي المختلطةرسول حامد عبد حسن191821282005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناتصابرين عباس خضير عباس101922105024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الزكاة االدبية للبنينخلف زياد خلف حمادي111921181035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىنينوىاعدادية زينب للبناتسجى رمضان عبد هللا معروف171922285043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىنينوىاعدادية االندلس للبناترحمة مظفر محمد حامد171922286019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىنينوىاعدادية حمص للبناتحال عبد الكريم حامد شكري171922302015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيذكرنينوىاعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينايمن بشار احمد داؤود171921011020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيذكراالنبارثانوية االندلس للبنينغازي فيصل ابراهيم غازي191921096017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىصالح الدينثانوية سامراء للبناتنوره حسن ياسين احمد181922180056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابن النفيس للبنينعبد المعز زياد اسماعيل النصيف191951104024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيذكرنينوىاعدادية الصديق للبنينسيف الدين خالد عبد الواحد رؤوف171921028037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشهاب للبنينعالء اسماعيل ابراهيم علي171921143052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناتنور ظاهر حبش احمد171922254048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناترحمة محمد علي ياسين جدوع171922254019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناتجيالن نافع احمد عبد هللا171922254014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الكفاح العربي للبناتنبأ عبد القادر طه عيسى101922092023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةريزين شمال محمد صابر201921306033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين للبنينمحمد بدر هزاع اسماعيل311921011019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيذكركركوكاعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةمحمد نهاد محمد عبد هللا201821313091

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيانثىاالنبارثانوية الحواري النموذجية للبناتنور خليل تركي هالل191922217020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيانثىنينوىثانوية دار العلوم االهلية للبناتهاله عبد الخالق احمد شهاب171922321008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتساره خليل محمد هاشم191922369065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنينمصطفى علي حسين علي211921062037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحمد زكي تركي صالح171921012010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعبد الرحمن مثنى موحان منصور191921013029
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعلي غزوان عبد الوهاب علي191921013034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتاسراء شاكر محمود محمد101922109006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكرنينوىثانوية المحلبية للبنينعلي محمود أحمد الياس171921056013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكرنينوىاعدادية الكندي للبنينكريم صدام زينل امين171921021055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينمحمد علي محمد سليمان191821019043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكركركوكاعدادية المصطفى المختلطةعيسى خليل ابراهيم محمد201921036013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابي غريب للبنينعمر منذر اسماعيل دخيل101921024040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الداخلية للبنينعبد الرزاق داود سلمان صالح101921033009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ادبيذكراالنبارثانوية الشهابي للبنينمحمود علي حسين محمد191921034007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيانثىاالنبارثانوية أضواء الفرات المختلطةهناء احمد عياده مخلف191922292007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيانثىاالنبارثانوية نهر دجلة للبناتيقين رافع عبد هللا مشعل191922215035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيذكرنينوىاعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينألحسن معتصم غانم عبد هللا171921012001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيانثىاربيلثانوية االمل للبناتصبا عمار محمد صالح311922049011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيذكرنينوىثانوية بعويزة للبنينريان خليل ابراهيم عبد هللا171921083020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيانثىاالنباراعدادية حليمة السعدية للبناتايمان احمد جميل حسين191922204007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيذكرديالىاعدادية المعارف للبنيناياد جالل ابراهيم محمود211921005011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينعباس ساجد هاشم حويد221951363029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةعبد هللا سهيل عبد الرزاق عبد هللا211921064018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتندى طالل محمد صالح211922109041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتفاطمه عبد االمير ابراهيم عبد الحسين181922236043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيذكرنينوىثانوية جرناف غربي للبنينخليفة عبود خلف طه171921048002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينسلوان محمد حمود عبد هللا171921009035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيانثىاالنبارثانوية شعاع المعرفة للبناتريم سعدون سمير محمد191922272006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكراالنباراعدادية القدس المسائية للبنينجاسم عبد هللا جاسم حمادي191921338028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين للبنينمحمد مازن جرجيس عبد هللا311921011024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرنينوىثانوية ربيعة المسائية للبنينخيري حجي حيدر حجي171921359018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيانثىكركوكثانوية المقاصد المسائية للبنيندره عادل حسين علي201922261005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيانثىصالح الدينثانوية دجلة المسائيةرويده برهان محمد عبد181922348006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرنينوىثانوية جرناف غربي للبنينمحمد رمضان احمد عواد171921048019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرنينوىاعدادية النيل للبنينايمن مروان جياد محمد171921027018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرنينوىاعدادية ابي تمام للبنينمصطفى  ياسر محمد جاسم171921010070

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرصالح الديناعدادية االسحاقي للبنينعبد هللا صفاء محمود عزيز181921047028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكراالنباراعدادية السالم للبنينمحمد جميل محمد صالح191921058027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرنينوىاعدادية الحكمة للبنينعمر احمد يونس محمد171921009059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المستقبل للبناتزهراء رعد سلمان خليل111922101029
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيانثىاالنبارثانوية الحرية للبناتياسمين ارحيم عباس احمد191922192010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتريام صباح حسين شحاذه191922185008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتاية ليث سامي جبير191922246003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرنينوىاعدادية الرسالة االسالمية للبنينجابر رضوان حازم الياس171921017018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحمد بهاء زغير كرحوت191921356001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناترحاب احمد طلب شحاذه101922109039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةحمزه معاذ فليح حسن211921064008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىكركوكثانوية زالة للبنات دراسة كرديةباخجه حسن حكيم حسن201922332007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكراالنباراعدادية جعفر الطيار للبنينعمر نعيم ردام مواش191921054010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيانثىاالنبارثانوية زرقاء اليمامة للبناتكوثر خالد محمود حمد191942167016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرنينوىثانوية حمام العليل للبنينيونس فالح علي عطاهلل171921032039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىنينوىثانوية الشهيد ضرار للبنيننور عزيز حسن حمدون171922004005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الصقر المختلطةشيماء طاهر مصطفى عبد181922311001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكركركوكثانوية غمدان المختلطةسعد احمد حميد محمد201921235017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكراالنباراعدادية الرصافي للبنينعبد القادر ماجد عناد عبد191921012021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحمد ضياء جاسم محمد191921060001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكركركوكثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةعبد هللا شامل غفور خليف201921310019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الحضارة للبناتنبأ نبيل نصيف عيط101922108048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرنينوىاعدادية الشافعي للبنينياسين حميدي طه خضر171921144123

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعبد السالم ساالر حكيم احمد201821307011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينمحمد روكان سمعو علي211921074083

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتزينب علي ذبان عواد191922185010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةدياكو احمد انور كاكه ره ش201921377031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرالكرخ االولىإعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينياسر مثنى ابراهيم علي101921205114

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينوائل خالد صالح جبير191921356044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينسرمد يونس جاسم حميد191921343032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتوسن زياد خلف منصور191922194028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكراالنباراعدادية زنكورة للبنينحسن عبد هللا شرموط حمادي191921032007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكراالنباراعدادية جابر بن حيان للبنينمحمد سمير اسماعيل داود191921103026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنينمصطفى حمزه كرجي صايل101921200112

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكرالسليمانيةثانوية روناكي للبنينعبد الملك مشحن زيد محمد321921048004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية اجنادين للبناترسل زياد زهير هاشم101952120023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكراالنبارثانوية الصقالوية المسائية للبنينعمر حميد حسن علي191921358032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المتنبي للبنينمصطفى خالد سلمان داود101921027109

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينبكر هاني نوري جبير191921020009
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتزهور مصطفى كريم محمد211922107016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكراالنباراعدادية العلم النافع للبنينعبد هللا صباح مهدي هادي191921095014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتريام محمد عبد ظاهر191922194029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية النصر المسائية للبنيناحمد محمد خضير عبد الرزاق101921206011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكراالنباراعدادية العرفان للبنيناحمد محمود محمد كليب191921029005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الحضارة للبناتاالء جبار عبد هللا فياض101922108006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتزينب احمد عبد عالوي191922369059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرحالية المختلطةسور نعمه محمد شالل191922274002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىاالنباراعدادية الفلوجة للبناتهبه علي حميد حسين191922188051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىاالنبارثانوية العهد الجديد للبناتمريم مظهر فياض حسين191922258021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينانس خالد حمد حسن191921028006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية النصر المسائية للبنينسعد مهدي حمزة حسين101921206028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكراالنبارثانوية السنابل المختلطةبالل غالب زعيان ناصر191921284003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتصبا عظيم عبيد عالوي191922161015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتاالء كريم الطيف حسين191922185003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتمريم ياسين عبد القهار عواد191922185014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكراالنباراعدادية العلم النافع للبنينمحمد ناظم طعيس احمد191921095022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىاربيلثانوية االنبار النموذجية للبناتزينب علي ياسين ندا311922058016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىاالنبارثانوية االزدهار للبناتسالي وليد عويد مطر191922154007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنينموسى زياد محمود جلوي191921020046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتايه حامد خضير عباس191922370025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكراالنباراعدادية األوفياء للبنينبالل احمد عباس عبود191921078014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0احيائيذكراالنباراعدادية العلم النافع للبنينجنيد زياد طارق زعيان191941095019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيانثىنينوىثانوية تلكيف للبناتاريج موفق اسماعيل يوسف171952254001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكراالنباراعدادية الميثاق للبنينعلي فاضل نواف حبيب191921006021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةقتيبه عبد يوسف فرحان191951341066

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكراالنباراعدادية طارق بن زياد المسائيةابراهيم حامد محمود شالل191921342001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتزهراء بسام رشيد عبد العزيز191952370028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الصقالوية للبنينسامر عثمان خميس محمود191951028015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية صاحب البراق للبنينمحمود حسين علي فياض101941035030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكراالنبارثانوية االندلس للبنينفهد هيثم حاتم مفرج191921096020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةمحمد أمير صافي مجيد191941341124

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىاالنبارثانوية فاطمة الزهراء للبناتضحى شالل فرحان خليفه191922181012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكراالنبارثانوية دمشق للبنينمصطفى عالء الدين حسين علي191951052028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىاالنبارثانوية اليقين للبناتهاجر عبد خلف سليم191922212020
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتفاطمة عامر عبيد حسين191922246023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكراالنباراعدادية غرناطة للبنينمصطفى جبار حميد حزم191951043031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنيناسامة عبد ناصر حسين111951203052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الغد األفضل للبنينمنتظر علي حسين علي271951030081

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىاالنبارثانوية الحواري النموذجية للبناتجوان محمد جدعان جاسم191922217005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينسالم خالد مهنا عبد191921086025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية بالل للبنيناياد خالد فرحان عبد101921055002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتتبارك عالم خليل أبراهيم191922163007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتريم حسن خلف محمد191922211003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكراالنبارثانوية الدوالب للبنينعبد الرحمن محمود خلف عبد الرحمن191821016005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىاالنباراعداديه الرطبه المركزيه للبناترسل خالد عبد اللطيف امين191922152010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناترنده عمار سعيد حسن191922371021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكراالنباراعدادية الحقالنية للبنيناسماعيل جمال رافع بدوي191821020007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتنور خالد خشان مجول101922118084

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالرصافة االولىأنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيامحمد فالح محمد عزام131951243007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكراالنبارثانوية الخلفاء للبنينيوسف كمال سويد جرن191921036060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناترحمه عبد القادر جبير صالح191952191012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيانثىاالنبارثانوية زرقاء اليمامة للبناتصبا رحمان علي عايد191942167012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىاالنبارثانوية الجامعة المختلطةموج رسول حسين علي191942298008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةحسين علي محمد عرسان191921345037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيذكراالنبارثانوية النخيل االهلية للبنينمحمد نادر خضر عبد191941121019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكراالنبارثانوية االندلس للبنينمحمد علي حمد احمد191921096023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكراالنباراعدادية السالم للبنينمحمد حميد علوان حمادي191921058030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةعبد الرزاق احمد نجم عبد هللا191951345008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكراالنباراعدادية السالم للبنينعبد القادر عماد شهاب احمد191921058013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحمد باسم حمد عبد الرزاق191951011004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية المغيرة بن شعبة للبناتديار خميس مطر شرموط191952162008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةهيثم شكر محمود نجم101921160055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكراالنبارثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنينعبد هللا صباح نوري خماس191921363047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكراالنبارثانوية اليمن للبنينوسام كامل محمد مخلف191921090022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكراالنبارثانوية االيالف للبنينمصطفى أسماعيل خليل مضخر191921107030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىاالنبارثانوية البدور للبناتأميمه بهجت عباس عبد191922256003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكراالنبارثانوية المجد االهلية للبنينمصطفى علي عباس رديني191941114105

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية ابي غريب للبنينعلي عدي عبد الجبار محي101921024037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرحمة للبناتايالف ابراهيم ياسين حمادي191922144002
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنينعلي حميد رشيد صبار131951003029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتاسماء طالب خلف عطيري191822159002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكراالنبارثانوية الخالد االهلية للبنيناحمد دريد شاكر صالح191921110004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالكرخ االولىاعداية المعراج للبناتساره مظهر عبد حسن101922113040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتريام موسى تركي هالل191952199021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية حديثة للبناتدنيا ظافر محمود عبد اللطيف191952199016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةعمر شجاع عبد هللا عبد191951287023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكراالنباراعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينجاسم محمد مطر علي191941026023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينعمار جمال كسار كريم191921060019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيذكراالنباراعدادية الفلوجة للبنينمرتضى خضير عباس حسين191941009298

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتاسراء قاسم فياض علي191942229003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناتهاجر مجيد جراد عماش191922183022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنيناحمد رشيد طحير منادي191921360003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكراالنبارثانوية وهران للبنينلؤي مجيد سليمان مصلح191921048006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيانثىاالنباراعدادية بروانة للبناتمالك فالح حسان محمد191942151054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةمحمود عبد الكريم محسن غالي191941341155

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكراالنباراعدادية راوة للبنيناحمد عبد االله حسون علي191941022003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكراالنبارثانوية الشعب المسائية للبنينسعد مرفوع حوراني عواد191921360022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىاالنبارثانوية الزهاوي المختلطةسها خلف محمد عبد191822282004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكراالنبارثانوية الهدى المسائية للبنينعمر سعيد عبد مخلف191821337156

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىاالنباراعدادية الروافد للبناتزهراء حسيب فرج حمادي191922198012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتسارة عطا هللا جاسم حمادي191952369028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىاالنباراعدادية الفلوجة للبناتداليا محمد جاسم سرحان191922188016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناتفاطمه احمد كردي حمادي191922183013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىاالنبارثانوية الفرات للبناتوسن عبد هللا صباح عواد191922147015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتسميه عبد الكريم يونس حسن191922194014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينعبد هللا محمد جسار عبد هللا191941356026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىاالنبارثانوية دجلة للبناتساره طالب عوده صالح191922219006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيانثىاالنبارثانوية المعالي للبناتمريم عبود محمد هزيم191942157047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىاالنباراعدادية الوثبة للبناتحليمه اسعد نوري جبر191922194005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىاالنباراعدادية الشيماء للبناتعائشه فواز حمادي عويد191922197020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتزهراء محمد هاشم حسين191922243022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكراالنبارثانوية اليمن للبنينعمر تحسين علي عبود191921090014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتفاتن جمعة علي حسين191922229029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكراالنباراعدادية كبيسة للبنينمحمد يحيى محمود عبد191821017029
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناتايمان علي حماد فرحان191952183001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينمحمد عطا هللا حسن علي191951356043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكراالنباراعدادية ابن زيدون للبنينعمر حماد تركي مصلح191821031038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىاالنبارثانوية اليقظة للبناتهبه احمد عدنان محمد صوفي191922176015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتاالء طلب لطيف احمد191922166003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية البتول المسائية للبناتايه خالد عيد عبد101822222004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكراالنباراعدادية المربد للبنينخالد ابراهيم حميد طلب191921056011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المجد المختلطةعبير خليل علي فاضل101822157005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىاالنباراعدادية الحريري النموذجية للبناتساره ستار دلف مهيدي191942193048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكراالنبارثانوية االزهر المختلطةعلي اسماعيل ابراهيم فهد191821296008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيذكراالنباراعدادية عنة للبنينمصطفى عبد هللا داود سليمان191941021064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكراالنبارثانوية الرحمة للبنينمحمد سعدي هندي حمد191951055005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكراالنباراعدادية جعفر الطيار للبنينخضر علي طراد زغير191921054005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتوسن عادل خلف يوسف191922243044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةعمر مجيد جسام حمادي191921010019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشفق للبناتحنين سليمان خلف عبد191922243014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينعمار عادل خليف حمد191951007024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكراالنبارثانوية التحرير المسائية للبنينمصطفى شوكت حكمت عواد191921351048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينرائد حميد عالوي خليفه191921071022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىاالنباراعدادية الحقالنية للبناتانفال فليح حسن عبد191922178005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الخالدية للبنينعبد الملك سعدي عبد زعيتر191951007020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينمحمد حسين علي خلف191821086057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكراالنبارثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةيونس موسى حمادي مهدي191921283014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكراالنباراعدادية سومر االدبية للبنينعمر ذاكر احمد شاكر191921109050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىاالنبارثانوية الحرية للبناترحاب جمال اسود عواد191942192018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الصديد المختلطةوضاح خوام مانع محمد181921312030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكراالنبارثانوية الواقدي للبنينعمر احمد عباس جاسم191921086056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىاالنبارثانوية زينب للبناتأسيل خلف فريح حمد191922265001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكراالنباراعدادية زنكورة للبنينبركات حسين تاجر عليج191921032006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكراالنباراعدادية الرمانة المختلطةعبد الكريم عطا هللا محيسن معيوف191921287007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىاالنبارثانوية االندلس للبناتاسراء سامي محمد طرفه191922183001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكراالنباراعدادية راوة للبنينعثمان حمود علي فرحان191941022021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةفالح احمد عبد فياض191951341065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكراالنباراعدادية المستنصرية للبنينماجد حميد مخلف حمادي191921042020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىاالنبارثانوية العدل للبناتمروه مجيد محمد علي191822174014
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتتبارك الرحمن معمر محمود شاكر191922161006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىاالنبارثانوية بردى للبناتايناس محمد حماد طوكان191922251004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الفلوجة المسائية للبنينابراهيم جمال عبد محمد191951343001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىاالنباراعدادية االمل للبناتابتهال عامر عالوي يونس191922195001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتشيماء عبد الرحيم صبار حسن191942159070

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتسلوى عبد خلف محمد191942211019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتعهود محمود عبد الباري محمود191922370199

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكراالنباراعدادية المستنصرية للبنينميثم عواد كامل حمد191921042023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية النهضة للبناتصفا محمد عبود جاسم191952191021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكراالنباراعدادية المستنصرية للبنينحميد ابراهيم عفتان حسين191921042007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيانثىاالنبارثانوية عنه الشرقية للبناتنسيبه جمال حميد فرحان191942201026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية اإلرادة المختلطةمحمد خزعل عبد هللا صالح101921156035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتوجدان محمد حميد رشيد141922076141

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكراالنباراعدادية جابر بن حيان للبنينهمام شاكر احمد جسام191921103036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالمثنىاعدادية الشهيد الصدر للبنينمصطفى غسان سالم عثمان291921001177

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرحمة للبناتهاله خليل عواد عبطان191922144014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرافدين للبناتزينب نهاد حميد حمد191922234008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتمروج ناجي جاسم مطلوب191922246025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىاالنبارثانوية االزدهار للبناتعاتكه اياد جليل ابراهيم191922154011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتمريم فائز اسكندر محمد191952371020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىاالنبارثانوية االمالي للبناتنور صباح احمد خالد191942211029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكراالنباراعدادية حديثة للبنينمصطفى نصر عبود رشيد191921019038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرشيد المختلطةسجى علي عبيد خلف191942273007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةمحمد حسني جبير فيحان191951341072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتسجى محمد احمد ابراهيم191922166017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىاالنبارثانوية التفوق االهلية للبناتأيه يوسف خلف حسين191942384001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكراالنباراعدادية العدل للبنينابراهيم احمد عويد احمد191951018001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىاالنبارثانوية راوة للبناتزينب وليد هويدي مراد191942145032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكراالنباراعدادية المركزية للبنين في الفلوجةعبد القادر عباس محمود فريح191921010011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتآيه رعد عبود احمد191922166001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتهبه خالد محمد خلف191922370182

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكراالنباراعدادية جابر بن حيان للبنينعمر طارق عواد علي191921103021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىاالنبارثانوية الشموخ للبناتتبارك عالء عدنان معتوق191922161007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينمصطفى جبير فرحان محمد191941060027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكراالنباراعدادية جعفر الطيار للبنينمروان عبد محمد زيدان191921054014
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىاالنباراعدادية ماريا القبطية للبناتسميره عبد زويد عبد هللا191922163015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىاالنبارثانوية هاجر للبناتآمنة حميد خشمان حسين191922184001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتمها علي حسين محمد191922370151

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىاالنباراعدادية العرفان للبناتزينب فالح حمد حسن191942166037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينعلي عبد الرزاق نجم حلبوس191941011111

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتعذراء ماجد خالد محمد191942370172

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىاالنباراعدادية الخالدية للبناتزينب خالد حميد كعيد191922185009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكراالنبارثانوية الطالئع للبنينخميس محمد كاظم محمد191921100006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىاالنباراعدادية الروافد للبناتآيات اكرم دويح عليوي191922198002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكراالنبارثانوية الخلفاء للبنينعمر اسماعيل عبد هللا عبد191921036036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينصهيب عطا هللا حسن علي هللا191941011077

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىاالنبارثانوية االزدهار للبناتايه خالد كسار عطيه191922154003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكراالنباراعدادية جابر بن حيان للبنينعبد الرحمن عباس راشد ياسين191921103010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتاستبرق محمد حسن شرموط191942369005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناترانية ثامر شهاب احمد191922369049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرصالح الديناعدادية غطفان للبنينحسين علي محمد دردوح181841042005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكراالنباراعدادية الرطبة المركزية للبنينمحمد سليم احمد سبتي191921069036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكراالنباراعدادية العدل للبنينضرغام اسعد رجه حسين191921018006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىاالنباراعدادية الفلوجة للبناتهالله خماس احمد حسن191922188053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناتشهد حامد رزيك محمود191922159017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىاالنبارثانوية االمام العادل للبناترنين عبد هللا حسين أحمد191922159011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكراالنباراعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينسالم جالل تبن عبد الهادي191921060010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيذكراالنباراعدادية القدس المسائية للبنينايوب محمد عبود حمد191951338068

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىاالنبارثانوية االزدهار للبناتأسمه اركان مازن خضر191922154001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكراالنباراعدادية الرصافي للبنينخالد عبد اللطيف جاسم فياض191921012012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتهدى خميس جياد شتيوي191952369043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيذكراالنبارثانوية االندلس للبنينعبد الرحمن محمود جاسم عويد191941096012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكراالنباراعدادية الفارس العربي للبنينعلي خالد وليد صالح191921013033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكراالنبارثانوية النبوغ للبنينخميس ابراهيم احمد عبد191921039003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينمحمود سالم احمد فرحان311921072060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىاالنبارثانوية المآذن المسائية للبناتورود علي خلف حمادي191922369168

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىاالنباراعدادية وادي العقيق للبناتهند عبد الهادي عبيد حمد191942175077

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكراالنباراعدادية بغداد المسائيةانور حاتم ابراهيم محمد191921345024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىاالنباراعدادية جنين للبناتنداء عبد علي عطيه191942149049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكراالنباراعدادية الراية المسائيةانس قيس زهير عبد هللا191921341004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتوفاء احمد منسي جاسم191942229092

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىاالنبارثانوية النخيل المختلطةاالء خباص دبي مرهون191922290003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكراالنباراعدادية ابن زيدون للبنينمروان قاسم عبد هللا حمد191921031037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكراالنبارثانوية دمشق للبنينعمر سعدي ياس جياد191921052015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىاالنباراعدادية القائم للبناتشهد احمد حسن بردان191922146015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكراالنباراعدادية زنكورة للبنينمحمد علي عفتان محمد191921032014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىاالنبارثانوية العهد الجديد للبناتاسراء صبار اسود حماد191922258001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىاالنبارثانوية قريش للبناتارجوان سالم هراط فرحان191842158001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتشهد شاكر محمود ابراهيم191942246061

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيذكراالنباراعدادية ابي جعفر المنصور للبنينعبد هللا محمد شالل جبير191941011097

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنبار للبناتاالء صالح ابراهيم عيسى191942153014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية الروافد للبناتآيات عبد الكريم خشان سالم191952198002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية الروابط للبناتشهد سعدي محمد فياض191952229009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىاالنباراعدادية االمل للبناتمريم حميد سليمان عبيد191942195087

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيانثىاربيلثانوية  التعايش للبناتآالء موفق نعمان عبد هللا311942054002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيانثىاالنباراعدادية العال للبناتميس خالد عبد سرحان191952156027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىاالنباراعدادية جنين للبناترفح عامر فياض خميس191942149021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيانثىاالنباراعدادية جنين للبناتايام محمد مخلف حمادي191922149008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىاالنباراعدادية جنين للبناتغفران حسين علي محمد191842149022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيانثىاالنبارثانوية راوة للبناتفردوس الجنه عبد الجبار حسن حمد191942145051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيانثىاالنبارثانوية االنفال للبناتمها حكمت مطر حسن191942226093

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيانثىاالنبارثانوية الخنساء للبناتضحى ناصر سلمان حمادي191942189111

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيذكراالنباراعدادية عنة للبنينزياد قاسم رحومي مهدي191941021022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيذكراالنبارثانوية الكرابلة المسائية للبنينعبد هللا يوسف زغير كرحوت191941356028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0تطبيقيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتأفين حميد عبد الرحمن محمد كريم211952137001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتنورس محمد حسين عطيه211952294042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية األنوار المختلطةمريم عايد فرحان هداد291952107005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن خلدون المسائية للبنينناجي مؤيد ناجي عبد211941278079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنينعباس علي عيدان جاسم211951052014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الفراهيدي االهلية للبنينبيان لواء يحيى مشكور251951044019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينعثمان صالح حيون صالح211951038019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتفاطمه محمد احمد حسين211942294084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرديالىثانوية االجيال االهلية للبنينسيف جاسم عبدعلي كاظم211951045008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0احيائيذكرديالىثانوية محمد الجواد المختلطةصباح حسن ياسين خلف211941257017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينمحمد احمد جاسم جواد211921270048
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الخنساء للبناتكفايه عبد هللا منصور جالب131922094065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0احيائيانثىديالىثانوية الذهب األسود للبناتشيماء محسن قاسم هاشم211942161022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينحسين صادق مزهر حسين111921033030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينامير سمير خليل اكبر211921282037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةحسين كامل عبد صالح211921223016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتحنين صباح هادي صالح211922109007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتاطياف رعد عبد السالم صالح211922099008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرديالىثانوية ثابت بن قرة المختلطةحسن احمد جواد كاظم211921222004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينعلي غني احمد جاسم211921074057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتخديجة صالح خضير عباس211922121014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتسمر اسماعيل خليل ابراهيم211922097053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتمروة عدنان كريم عباس211922137026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيانثىديالىثانوية اليرموك للبناتنبأ حسين محسن دنبوس211952125004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرديالىثانوية البردة المختلطةمحمد حسين علي عبد211921251008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنينعبد هللا اسامه محي الدين حسن131921042055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينحسين علي عبد الحسن عبد هللا131921006021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتزهراء مزهر محمد سعيد211942291041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الحاتمية للبنينمنتظر صفاء مسلم حسين181921301037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةعباس كاظم خلف علي211821248021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتمروه مؤيد حمادي خضير141922100080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتاخالص ياسين فاضل سمين211922091003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىديالىاعدادية ليلى قاسم للبناتزهراء علي احمد محمد211922179039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىديالىثانوية المودة للبناتأمنه سالمة موسى جعفر211922132004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناترسل نصرت حميد محمد211922133014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرديالىثانوية القدر للبنينوادي طوفان هادي حميد211921089069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنيننظر زياد امين مهدي211921062044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحمد حسن طالب كاظم211921014003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمرتضى كاظم خلف علي281951151684

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتفرح عبد الرزاق خليل فرحان211922098047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينبشار كامل داود فزع211921273012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىديالىثانوية نبراس االمل االهلية للبناتزينة عقيل ناصر حسين211922173007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتدعاء علي قادر محمود211922109011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرديالىاعدادية بوتان المسائية للبنينمصطفى مظهر ذياب غضبان211921270063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناترسل اسماعيل خليل جبر211922091032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينمهند رعد كمر موسى211921007045
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينعمر رباح عبد المطلب صالح211921012057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرديالىثانوية الحد االخضر المختلطةابراهيم زيد احمد اسماعيل211921208001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرديالىثانوية الوطن للبنينعلي هادي كاظم احمد211921079027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينحسين سعد ياسين مسير131951252025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية كرميان للبناتايه حسن عبد هللا هواس321922020005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينعلي حسين علي عبد هللا211921037025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىديالىثانوية االمال للبناتنور هادي عبد مهيدي211922153061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتانسام عبد هللا هادي كريفع211922291005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرديالىثانوية الشهيد عون للبنينعلي وسام جسام محمد211921050020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىديالىثانوية نزار المختلطةنبراس ابراهيم عباس شيحان211922204008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرديالىاعدادية طوبى للبنيناحمد نعمه حسين علوان211921087008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتزينب محمود سلمان بحر211922091049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرديالىاعدادية ضرار بن االزور للبنينزين العابدين منعم احمد كاظم211921081014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينمحمد عبد الكريم عالوي طه211921017029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيذكرديالىثانوية االجيال االهلية للبنينداوود سلمان حسين خميس211941045004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينمحمد سعيد سموم محيسن211941273051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىديالىثانوية السرمد للبناتتمارا طارق أمين نجم211922157004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىديالىثانوية لكش للبناتزينب كاظم عباس رشيد211922149012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنينمهيمن محمد رشيد حميد211921062042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتظالل حميد عناد زيدان211952100013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىديالىثانوية االمال للبناتخنساء عبد الرزاق نعمان عبد هللا211922153010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرديالىثانوية التفوق المسائية للبنينحيدر كاظم حاتم جبر211921271011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىديالىاعدادية ليلى قاسم للبناتاالء قحطان سهيل نجم211922179012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينسيف فريد خالد خزعل211821065035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىديالىثانوية فاطمة للبناتشموس وليد حسن علي211922105020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرديالىثانوية المحسن للبنينحيدر احمد فارس خيون211951225007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينمحمد عزيز هادي سادر211921008037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرديالىثانوية البردة المختلطةمحمد ضياء جبار حميد211921251010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحمد علي خلف حمد211921014009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيانثىديالىثانوية الزمر للبناترساله حسين علي ديوان211942126018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتغاده محمد قاسم محمد211922134042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرديالىثانوية بطل خيبر المسائية للبنينابراهيم علي سلمان عيسى211921274002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرديالىثانوية الخرطوم المختلطةمصطفى ابراهيم علي عباس211921241017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىديالىثانوية المروة للبناتعباده فريد محمود محمد211922158022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينعمر علي عبد الرحمن جاسم211921065064
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىديالىثانوية البوادي المختلطةأسراء طارق حاتم عباس211922216001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينادريس قاسم زيدان خلف211921005007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينعبد هللا طه خزعل عبد211841012043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينمرتضى علي حسين سلمان211921025038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىديالىثانوية تل الزعتر للبناتسماء قحطان عدنان محمد211922151021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىديالىثانوية الطائف للبناتبشرى باسم محمد محمود211922159006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتزهراء سليمان شطب علي211922110032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتفاطمه سعدون جميل خيرات211922147044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىثانوية الجبل للبنينحمزة مخلف حمزة عطيه211921036011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنينعباس خليل مطر جاسم211921052015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىثانوية الوديعة للبناتآيه باقر عباس حمودي211922129001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىاعدادية المتنبي المختلطةمريم نزار طالب كاظم211922226039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتصفى ثامر فاضل طاهر211922107026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتزهراء وسام احمد رشيد211952090017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينمصطفى نزار فليح حسن211951282033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينمجاهد داخل ردام بريسم211951273031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينسيف عباس حكمت احمد211921014034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينفارس احمد شكير محمود211821007031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتساره عمار حسب هللا حسين211952097011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىثانوية التوحيد المختلطةمرتضى ابراهيم محمد علوان211821232013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينحسن مهدي حسن علي211921014018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىاعدادية ضرار بن االزور للبنينعبد الخالق جاسم علي بدع211821081020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينعبد هللا جبار شهاب احمد211921037019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىثانوية مروج الذهب المسائية للبنينكرار جمال مطرود حنت211921276018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىثانوية االمال للبناتاماني عامر عبد الستار عباس211922153007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىثانوية سارة للبناتأيه نهاد محمد رحيم211922123001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتايات غسان سلمان علي211922097013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتتماره نجم عبد ابراهيم211922127008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىديالىثانوية تلمسان للبناتحنين علي احمد مكاوي211922124005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرديالىاعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينعلي نزهان خليل ابراهيم211921018024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتاقبال حامد ماضي سعيد211922090003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةوارث ابراهيم عبد حسين211821248050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحاتمية للبناتانعام صميم مسلم حسين181922159004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىديالىثانوية العذراء للبناتكريمان عبد الرحمن عبد اللطيف جاسم211922154029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىثانوية االحواز للبنينمحمد حواس حسين عوفي211921078033
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىثانوية االحواز للبنينعلي اسماعيل محمد عنكوش211921078024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىثانوية الزمخشري المختلطةخالد وليد خضير مهدي211921221005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينعمر سعدي احمد عبد المجيد211921007025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىديالىثانوية سارة للبناتسوزان طارق عبد العزيز مجيد211922123010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتجيهان ستار نعمان عثمان211922146016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينعبد الرقيب حسين اسماعيل فرمان211921063032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىثانوية الدستور المختلطةاسامة موفق علي حسين211921219004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناترسل يوسف صادق موسى211922098015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينعبد هللا رعد حسن علوان211921005032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىديالىثانوية سارة للبناتايمان ابراهيم عادل مجيد211922123003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتزهراء ستار جبار ياسين211942097055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينحسين احمد خماس غضيب211941008021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىديالىثانوية اوراس للبناتزهراء علي كاظم هاشم211922130010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتاسماء ماجد محسن نجرس211922146007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتصبا خالد زيدان ابراهيم211922093017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىديالىثانوية االقتدار للبناتسوسن علي عبد حسن211922119021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىديالىثانوية الخنساء للبناتنوره مجيد سلمان خلف211922117044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينعبد هللا شاكر كامل حسن211921037021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينحسن سهيل عبد هللا فاضل211921273015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينسجاد سعد عبد االمير شبيب211921077044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينبارق قاسم محمد صالح211921038013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينوسام عبد الرحيم شاكر محمود211821037039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرديالىثانوية محمد الجواد المختلطةامير احمد محمد عباس211851257002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتسبأ حسن علي مذري131852103016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناترؤى لطيف نوري عبد الحسين211922178032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرديالىثانوية الدستور المختلطةمحمد فالح مهدي حسين211921219018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينمحمد عقيل لطيف علي211921005047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتايه عالء ناجي رحيم211922147009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرديالىثانوية الراية المختلطةمصطفى سعد عبد الجبار محمود211921021015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينكرار تحسين عبعوب سبع211921007031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية أبي ذر الغفاري للبنينعلي عباس حسين بندر151921011034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرديالىثانوية الفضائل المسائية للبنينحسين عالء الدين احمد داود211921275011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينمحمد قاسم عبد علي رشيد211841063059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةمحمد حسين علي محمد211821248038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنيناحمد نزار محيسن حميد211921062004
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىديالىثانوية بلقيس للبناتفاطمة فايق عزيز أحمد211922106017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتدعاء عبد اللطيف نجدي حمادي211922100017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلي صالح غضبان كاظم211951014073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرديالىثانوية الراية المختلطةمحمد عبد الرحمن شاكر محمود211921021012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية اإلخالص المسائية للبناتسهاد خليل مسلم زاير131922285016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينعلي ماجد كاظم طرير211921273044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينعلي حمزة عبد علي حسين211921008031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناترسل احمد رشيد حسين211942291031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىديالىثانوية المروة للبناترفل صباح عبد هللا وهيب211922158013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرديالىثانوية الحد االخضر المختلطةمصطفى محمد مطشر اسماعيل211921208021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىديالىاعدادية المتنبي المختلطةاسماء صالح محمد احمد211922226001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتسوالف محمود مجيد حسن211922134037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةابو ذر شاكر كاظم جاسم211921248001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناترفل باسم حاتم صالح211942138055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةيحيى يوسف حسين سعيد211821206029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىديالىثانوية الوديعة للبناتضحى علي دايم حبيب211922129020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىديالىثانوية الخنساء للبناتسلمى كامل مهدي جاسم211922117025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينهيثم علي حسين جواد211921034056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنيناحمد قيصر احمد عبد131921024008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحمد حسن علي محمد211921014004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتغفران سالم عباس خضير211922098042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتسبأ ضامر عبود جبار211922107020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية خديجة الكبرى للبناتزينب خالد خلف محمد131922105023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرديالىثانوية الدؤلي المختلطةحسن محمد عبود فليح211921200005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىصالح الدينثانوية نجد المختلطةام البنين بندر سلطان عبد الحميد181922309003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرديالىثانوية المأمون المختلطةعبد هللا شاكر محمود عباس211921212016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىديالىثانوية المروة للبناتيسر سعيد ناظم جواد211922158037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرديالىثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينحسين زياد حسين علي211921049004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتنور خالص كرحوت كيطان211922136046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيانثىديالىاعدادية العراقية للبناتزهراء علي حسين علوان211942139080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرديالىثانوية جنة الخلد المختلطةعبد الحق اسماعيل كنوش فرحان211921261012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينحسين بهاء طه كرفوع211921023017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتهجران عامر حسين سلطان211922127035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىالديوانيةاعدادية ميسلون للبناتمهى حاكم غثيث حاجم241942106159

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونعباس هشام جميل حويس161951400076
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرديالىثانوية االحواز للبنينأنس محمد قحطان شعنون211921078001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةقتيبه شاكر محمود حسن211921223040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيانثىصالح الدينثانوية الصقور للبناتضحى هيثم عصام رشيد181942206014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتسهى صباح عقيل عبد الحسين211952291014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىديالىثانوية االمال للبناتمرام حسن محمد ابراهيم211922153048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتاالء سالم شدهان ابراهيم211922099009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىديالىثانوية البشير للبنينريم علي حسن سلمان211922057008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتدنيا شعالن ابراهيم مدب211922093004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتاسيل سلمان عبد هللا محمد211922121004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىديالىثانوية الوالء المختلطهحوراء كريم محمد هواس211922236003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينفاضل عباس خضير عبيد211821038126

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىديالىاعدادية فدك للبناتغصون حازم سلطان مهدي211952156011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىديالىثانوية القوارير للبناتسارة رعد حميد حسن211922150017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناترنا شهاب كريم شكر211922291024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىديالىثانوية االقتدار للبناتسعاد شاكر محمود حسن211822119014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتمالك عماد علي هاشم211922100044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىديالىثانوية الهمم للبناترويده صالح عبد هللا صالح211922182007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي عبد هللا عالوي خلف211921272099

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةنور قصي عبود كامل211922262018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينعبد هللا عدنان بدر عناد211921001040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىديالىثانوية تل الزعتر للبناتهدى سمير عبد علي211922151033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناترقيه مثنى عبود نجم211952098026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينمحمد عدنان جاسم ابراهيم211921065073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىديالىثانوية فاطمة للبناتزمن سامي حميد خلف211922105012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىاعدادية يوسف الصديق المختلطةاحمد عادل عداي احمد211921064001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينمصطفى اسعد سلمان داود211921049021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينعبد السالم إبراهيم فرحان مشعان211921038052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىثانوية جبل النور المختلطةمحمد حسين محمد خليفه211821252004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتزينب ستار عبد محمد211922134030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىثانوية النجباء المختلطةحسين جبار عبد االمير جاسم211921253002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرديالىالمختلطة (عج)ثانوية المنتظر محمد سهيل نجم محمد211921207018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىديالىثانوية العذراء للبناتاساور بدر صالح احمد211922154001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرديالىثانوية االثار المختلطةصالح عز الدين صالح حيدر211921249004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتزهراء يعقوب يوسف علي211822140041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتسحر عدي كاظم كريم211922091062
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينيوسف كريم حسين علي211921007050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرديالىثانوية الجبل للبنينعلي رحمن حمد سليمان211921036020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرديالىثانوية نوح للبنينهارون حميد جاسم محمد211921053026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىديالىثانوية الخنساء للبناتساره عمار احمد عواد211922117021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرديالىثانوية الدستور المختلطةعدنان عمر عدنان خليل211921219012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتغفران قيس غانم محمود211922147040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالسليمانيةثانوية كرميان للبناتآيه محمد اسماعيل محمد321922020002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىثانوية القوارير للبناتهدى رفعت متعب عباس211922150039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينمحمد فراس حسن مطلك211921065074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرديالىثانوية االمامة للبنينحيدر مجيد جاسم محمد211921083012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينعلي محمد جاسم حسين211921012053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتفيحاء حارث عبود بالم211922146053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتأسماء عبد هللا علي حسين211922146001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناترواء اسماعيل مهدي جدوع211922147020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتشفاء يوسف هالل حسوني211922147033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىثانوية العقيلة زينب للبناتفاطمه علي فليح حسن211922166022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتتبارك حسن محمود عباس211922140018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرديالىثانوية دمشق للبنينياسر عمار عبد الكريم حسين211921048028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينسجاد ياسين تركان توفيق211921077047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينمصطفى معد ياسين خلف211921037040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينعبدهللا عباس ابراهيم عبدالمجيد211941034048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىديالىاعدادية بابل للبناتفاطمه محمد خضير عباس211922141032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينعالء صكبان مسرهد جاسم211951065012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرديالىثانوية النازحين الرابعة المختلطةحيدر جمال رحيم خزعل211921086005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىديالىثانوية عائشة للبناترسل ظاهر عدنان سعيد211922101013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةاسماعيل سعد جاسم احمد211921248002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتسجى كهالن ياسين مجيد211922091059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنيناسماعيل عدنان اسماعيل محمود211921063004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتزينب هيثم محمود كريم211922107018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي بكر صالح حمادي211951272085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية الكندي للبنينأسامة حميد موسى علي101941019021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىديالىاعدادية القدس للبناتهدى فؤاد علوان حسين211942110109

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتخلود مجبل عمران خشف211952098020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينجاسم عادل طارق شهاب211921037010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرديالىاعدادية الشهيد هزار المختلطةمحمد عبد جميل خصباك211821264010
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينمصطفى سالم حسين علوان211921023074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينرامي محمد علي حسين211921005023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتعائشه حارث هادي ابراهيم211922140066

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىديالىثانوية رابعة العدوية للبناتاسيل مؤيد لطفي موسى211952160002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرديالىثانوية ابو البشر المختلطةحسين علي هوبي جميل211921268006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديانا صالح طه عطيه211922294014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينعبد هللا مجيد كاظم سعيد211921004046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىديالىثانوية النسائم المختلطةنور محمود علي حسن211922254009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةمها رعد سكران علي211922262016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةسجى مزهر حسين علي211922262011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتآيه فاضل رسول علي211942178014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينمحمود نهاد رندل تايه211921017032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينصباح احمد جدوع ناصر211921007015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىاعدادية الوجيهية للبنيناحمد ثامر سلمان غيدان211921030002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىثانوية اول حزيران للبنينمحمود خالد محمود حسن211921062034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتشذى سرمد عزيز كريم131922086055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينعبد هللا حارز عطا غائب211921039008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتسرى غازي ناظم احمد211922098032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيانثىديالىثانوية الخنساء للبناتفاطمه محمد ابراهيم عبد الرضا211922117036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينعمر عامر مزهر عواد211921074067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتندى حافظ جمعه خزعل211952294038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتصفا سلمان علي جاسم211852121022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىديالىثانوية سارة للبناتدنيا محمد عبد الرحمن محمود211922123005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتسهام عبد محمود ادهام211922178051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىديالىاعدادية زينب الكبرى للبناتسها زاهر كاظم جواد211922155053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىديالىثانوية البشير للبنينرقيه حسن عامر دريس211922057006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىديالىثانوية عائشة للبناتريام علي دويج علوان211922101016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرديالىثانوية الحسن بن علي للبنيناحمد ساجد حميد سلمان211921006003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىديالىثانوية الغيث المختلطةبراء سعدون حميد عباس211922247002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية بنت الهدى للبناتهبة قيس كريم شهاب131922110035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىديالىثانوية اليرموك للبناتأيفان كاظم ناصر غالم211922125001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينمصطفى اركان هزبر كاظم211921077118

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرديالىالمختلطة (عج)ثانوية المنتظر ربيع طالب ابراهيم نصار211921207007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرديالىثانوية الزمخشري المختلطةرسول شهاب احمد سلمان211921221007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتنور عائد رحيم عباس211922170027
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتهدى محمود حمد سلمان211922291060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىديالىاعدادية الحجرات للبناتفاطمه موسى خليل ابراهيم211922109034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتماريا محمد حميد مراد211942094093

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتضحى خالد علي حسين211952294025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىديالىثانوية الحمائم للبناتفاطمة محمد سعيد عباس211922122012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرديالىاعدادية القرطبي للبنينحسن ثاير صاحب ناهي211921054016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرديالىاعدادية اسد هللا للبنينمصطفى زياد يونس حمد211921017034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينعمار سمير احمد مالح211921004061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتاسماء جليل فدعم جليل211922146005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناترسل مالك علي فرحان211922147016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتزينب حاتم محمود جاسم211922110038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرديالىاعدادية ميثم التمار للبنينحسين كريم جواد حمود211921025008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتشهد شامل جاسم محمد211922091066

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىديالىثانوية النسائي المختلطةثريا سمير شياع سلمان211922218005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرديالىاعدادية كنعان للبنينمحمد ثامر عزت احمد211921013056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرديالىثانوية الفضائل المسائية للبنينعبد الرسول ناظم عبود سبع211921275029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينيونس طالب حسن طعمه211921077139

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنينحسام محمد حسن حسين211921063007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينغانم محمد تعبان غانم211921065065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتهبه اسماعيل احمد سليمان211922107053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرديالىثانوية ثابت بن قرة المختلطةحيدر محمد كبتي محمد211921222008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىديالىاعدادية رسالة االسالم للبناتزينب قاسم محمد علي اسد211922137015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناترانيا ابراهيم حسين علي211952090009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتساره وليد حميد شهاب211922294022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتشيرين سمير علوان محمد211942294068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتزينب محمد رشيد غزال211922110043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىديالىثانوية الطف المختلطةسرى حامد جبار سعدون211922242004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينوليد وسام موزر جواد211921065098

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرديالىاعدادية النضال للبنينمصطفى نبهان ممتاز عبد اللطيف211821029037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتزينه حامد جواد كاظم211922098027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتشيماء فاضل محيبس مشيهد211922100033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةياسر محمد عبد علوان211921206024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرديالىاعدادية الغد المشرق للبنيندانيال مجيد حميد عباس211921063022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىديالىثانوية الهمم للبناتاكتفاء سلمان عبد خليل211922182002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنيناحمد صاعب ناصر جاسم211941065007
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتليلى هادي حسين كعيد211922090047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرديالىثانوية القلعه للبنينحسين فاضل كاظم عبد211921040005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتساره برهان مزهر حسن211922140044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرديالىاعدادية االمام الزهري للبنينعادل قاسم محمد علي احمد211921052014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةمجتبى حسن غايب محسن211941206023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتتبارك عباس احمد خلف211942099022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىديالىثانوية ليلى االخيلية للبناتهيفاء داود سلمان خميس211922134057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىديالىثانوية العروة الوثقى للبناتآيه باسم عبد الكريم مصطفى211922165001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىثانوية الشهيد عون للبنينحيدر حميد احمد مجيد211921050011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنينعمر مشعان شاكر علي211921074070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينيوسف روكان صكب علي211921007049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتنور فيصل غازي عبد الحسن211922107050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيذكرديالىاعدادية المركزية للبنينيوسف عباس عبد بدر211941004166

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينسيف سعد هالل عطية211921272063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناسد ميثاق طارق حسن211921059007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتزهراء عمر نايف محمد211922098023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينكاظم جبار عناد محمود211921005041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينعلي قيس خليفة عبد211921049015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتأيه صفاء جبار احمد211922147002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىديالىثانوية االقتدار للبناتغصون فالح حسن علي211922119027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيانثىديالىثانوية عائشة للبناتختام ناظم عبد الرحمن منصور211922101010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرديالىثانوية قس بن ساعدة المختلطةكامل علي كامل محمد211921238010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينمحمد مالك عبد عزال211921031025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىديالىاعدادية المتنبي المختلطةسجى يحيى مجيد علوان211922226028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتياسمين خضير عباس عبد هللا211922147059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتزينب عادل عباس ذياب211922097043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتايالف عثمان هاتف مجيد211922090007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىديالىثانوية جنة الخلد المختلطةنجاة كريم حمد حسن211922261009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي احمد عبد فرحان211951272083

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتهاجر عباس عواد عبد211922145078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرديالىاعدادية علي بن ابي طالب للبنينمرتضى خالد عبد علي غيدان211921014080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينابراهيم محمد ابراهيم جاسم211921272003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرديالىثانوية الحد االخضر المختلطةهمام تحسين احمد خليل211921208023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىديالىثانوية العقيلة زينب للبناتايمان قاسم محمد سلطان211922166005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتزهراء قاسم حسن عبود211922121021
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينايوب يوسف صخي كريم211921034009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىديالىثانوية عتبة للبناتهاجر طالب مهوس عبد211942167038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناترنده ابراهيم حسين علي211922090017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناترندة صكر عياش صالح211922091039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىديالىثانوية الطائف للبناتسهاد رحمن حمادي علوان211922159020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعبد الرقيب ناظم غزال مطلك211951272067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيانثىديالىثانوية الزهور للبناتهاجر سالم هادي علوان211952113021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينمصطفى سعود حميد هالل211921037039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىديالىثانوية البحيرة للبناتاميره حبيب ابراهيم عيدان211942120006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيانثىديالىاعدادية تماضر للبناترنا محمد مهدي احمد211952091006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىديالىاعدادية ليلى قاسم للبناتجيهان عادل محمد هواس211922179023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىديالىثانوية االمال للبناتآيه سعد احمد منكوس211922153003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناترؤى حاتم احمد حسين211922127009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىديالىثانوية ابن يونس المختلطةلينا غسان عبود علوان211952228016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتزينه عبد نجم عبد211922110047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىديالىاعدادية فتيات المستقبل للبناتازهار حسين علي خلف211922100004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناترؤى سهم فاضل طعمه211952097008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمحمد زيد عجيل طرفه211941272186

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرديالىاعدادية الفلق للبنينأوس هاتف محمود زيدان211921023002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنينوسام عزيز حسين عليوي211941037031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرديالىاعدادية ضرار بن االزور للبنينحسين جاسم علي بدع211921081010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكرديالىاعدادية كنعان للبنيناحمد كريم محسن كاظم211951013004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينياسر محي ثاير كريم211821038183

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىديالىاعدادية المقدادية للبناتغفران قيس عبد الرحمن محمود211942140164

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينمصطفى عبد هللا حسين راشد211921065090

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىديالىاعدادية الطيبات للبناتشهد احمد مجيد شوكت211922178053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىديالىثانوية بنت مزاحم للبناتمروه نصيف جاسم محمد211922170025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينعلي صدام علي حسين211921012050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىديالىثانوية القوارير للبناتفاطمة انور عبد هللا داود211922150026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىديالىثانوية ابن يونس المختلطةهدى مهدي محمود حسين211922228026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرديالىاعدادية بلدروز للبنينحسين كريم جاسم محيميد211921007011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىديالىثانوية الوديعة للبناتزهراء ناجي صابر عبد هللا211922129010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتسجى عوف عبد الرحمن خلف211922097051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينحيدر ياسين رحمان شطب211921038030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىديالىثانوية الصديقة للبناتايناس محمد بخيت محمد211922181006
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىديالىثانوية االمال للبناتمنال رشيد كريم حسين211922153053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتفاطمه عامر عبيد حمزه211952136024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن الرومية للبنيناحمد حروش فزع طوقان211921037002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرديالىثانوية النازحين الرابعة المختلطةرائد ذياب عواد زباله211921086006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىديالىثانوية قزانية للبناتزهراء سرحان فرمان محمد211922104008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرديالىثانوية تل االسمر المختلطةمحمود يوسف رشيد سهيل211921214032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرديالىاعدادية سراجق المختلطةعلي خضير عباس مهدي211921248020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرديالىاعدادية الطلع النضيد للبنينعبد الكريم حاتم عبود احمد211821038080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرديالىاعدادية جلوالء للبنينداود رجاء حميد محمد211951009018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرديالىاعدادية المقدادية للبنينمحمد احمد ابراهيم محمد211921039020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىديالىاعدادية ام حبيبة للبناتريام ليث حمادي اسماعيل211922121018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناترفل رفعت حسين كاظم211922099032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىديالىثانوية السرمد للبناتنبأ خليل عطيه حمد211922157021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرديالىثانوية الجبل للبنينسعد ستار محمد خليل211921036014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناتزينه محمد خضير محمود211952090019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمحمد عيدان محمد ابراهيم211951272140

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىديالىاعدادية بابل للبناتفاطمه محمود حسن كرجي211922141033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتنور الهدى رعد عبد الخضر علوان211922110099

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىديالىاعدادية التحرير للبناتزبيدة عوني محمد حسو211952136013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرديالىثانوية التفوق المسائية للبنيناحمد جمال عبد الرضا وناس211921271001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناتهديل هذال بدري حردان211922147057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتصبا خضير عباس هزاع211942098100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىديالىثانوية الهمم للبناتانعام عبد الكريم سلمان اسماعيل211922182003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرديالىثانوية القلعه للبنينحيدر قاسم علي سلمان211921040006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىديالىثانوية سما ديالى االهلية للبناتصابرين تحسين عبد هللا صكر211922174006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتسهيلة قحطان تركان ابراهيم211952098041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتشهد باسم فائق عباس211952098042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرديالىثانوية ام الكتاب المختلطةاحمد زيد لطيف جاسم211921260002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىديالىثانوية بعقوبة المسائية للبناتاسوان علي حسين جمعه211922291003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىديالىاعدادية البراءة للبناتهاجر حاكم حسين عباس211922093037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىديالىاعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاالء عدنان جاسم خلف211922133006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىديالىثانوية القوارير للبناتيسرى سبهان عبد صالح211922150041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىديالىاعدادية الخيزران للبناترسل خالد اسماعيل داود211942147052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىديالىثانوية ام الكتاب المختلطةحوراء سلمان محمود عصفور211922260001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىديالىثانوية الفتاة للبناتمريم علي اسماعيل ابراهيم211922175016
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيذكرديالىثانوية ابن الفارض للبنينخضر كاظم خضير مهدي211921015014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيانثىديالىثانوية العذراء للبناتفاطمة حافظ عزيز اسماعيل211922154025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الزهراء للبناتغفران ابراهيم ذياب مبارك211952138018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيذكرديالىاعدادية النضال للبنينعبد هللا رعد محمد علي211851029014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ادبيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينابراهيم جليل محمود تايه211921008001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0تطبيقيانثىديالىثانوية بنت العراق المسائية للبناتنادية طالب محمود لهيمص211952293008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0ادبيانثىديالىاعدادية النبوة للبناتزينب احسان فالح حسن211922145036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيانثىديالىثانوية ام عمارة للبناتبتول سعد نوري حسين211942107016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0ادبيذكرديالىثانوية الوطن للبنينعلي رياض كاظم جواد211921079025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0ادبيانثىديالىاعدادية تماضر للبناتزينة عدنان فرحان عبد هللا211922091051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيانثىديالىثانوية الذاريات للبناتمريم شكر محمود يوسف211922180023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيانثىديالىثانوية الحمائم للبناتهدى صالح عبد الحسين مهدي211922122016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىديالىثانوية االنامل للبناتأبتهال خميس حمزة عطيه211942184001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىديالىثانوية الذهب األسود للبناتنور عبد الرحمن اسماعيل خلف211942161033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتسوسن فريد راسم محمد211922094027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتهبه وسام عاشور حلبيت211952092022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينحسن هادي هدلوش قدوري211941272048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0تطبيقيذكرديالىثانوية النظامية المختلطةمصطفى علي عبعوب فرمان211951206024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0ادبيانثىديالىثانوية الزهور للبناتزهراء عالء كامل عزيز211922113011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0ادبيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتغسق علي عباس رزيج211922099049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيذكرديالىاعدادية اولى القبلتين للبنينعمر سالم عبود محمد211941065097

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينمصطفى ماهر يوسف غفوري211921272165

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىديالىثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتزينب قاسم محمود عبد211942294052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0ادبيانثىديالىثانوية العدنانية للبناتايناس موفق خليل ابراهيم211822094010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيانثىديالىثانوية بنت العراق المسائية للبناتأفنان ثاير كامل كاظم211952293001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0ادبيذكرديالىثانوية العمرانية المختلطةرسول منصور محمود احمد211921230007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0ادبيانثىديالىاعدادية آمنه بنت وهب للبناتنور بدر رشيد علي211922099069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0ادبيانثىديالىثانوية ام القرى للبناتنور ابراهيم سعد حميد211922127031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0ادبيانثىديالىثانوية فاطمة للبناتسناء هاشم جوامير حميد211922105018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناترسل حسين علي خورشيد211922146024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0ادبيانثىديالىثانوية الروابي للبناتفاطمه عاصم حميد حسين211922146051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينحيدر يحيى رشيد مراد211941273021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ادبيانثىديالىثانوية الحد االخضر المختلطةايالف عبد النبي عبد الستار عطا هللا211922208004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ادبيانثىديالىاعدادية البينات للبناتضحى داود اسماعيل داود211922116017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0ادبيانثىديالىاعدادية القدس للبناتعبير ياسين خلف عليوي211922110072
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيانثىديالىاعدادية نازك المالئكة للبناترغده ضياء مجيد عثمان211942090072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينمحمود سلمان غايب موسى211941034089

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437.0ادبيانثىديالىاعدادية ثويبة االسلمية للبناتنبأ عماد كاظم ميدان211922098055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى464.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الهدى للبناتغفراء غايب حداد ذرب241952115025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينرسول ناجي حسين شكر261921015030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناترواء ناصر حسين يازع261922089010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيذكرديالىاعدادية المعارف للبنينرياض احمد يحيى سعود211921005024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتهاجر عدنان أحمد عبد هللا161922217109

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينحيدر عبد الرزاق ناصر حسين261921201060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتزهراء فالح خلف منشد111922105039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية صنعاء للبنينمالك احمد حسين عبد الرزاق141921025048

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنينذوالفقار ميثم علي نافع131921042036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ادبيانثىواسطثانوية التاميم للبناتهدى رحيم جميل محمد261922101038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيانثىواسطاعدادية الفاطمية للبناتزهراء خير هللا عناد علي261922081018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتلينا زياد قاسم جلوب141922101030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيذكرديالىاعدادية امين االمة المسائية للبنينصفاء يعقوب يوسف عيسى211921273032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينصادق حميد عبد هللا بديوي281921046045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنيناحمد محمد عبد كطوف261921025006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينمحمد احمد علوان ثويني261921025067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكركركوكاعدادية يايجي للبنينمحمد عبد الستار زينل مولود201821203055

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينمرتضى قاسم حميد حسن281821016059

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيانثىكركوكثانوية غرناطة للبناتزينب صالح ابراهيم عذاب201922100007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكركركوكاعدادية المتنبي للبنينعبد الحافظ سعد عبد الحافظ علي201921081018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينسمير علي شاطي عليوي231921017009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرميساناعدادية االندلس للبنينعلي سالم صدام كاظم281921009025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية محمد عماد عاجل كعيد261921006083

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرواسطاعدادية السياب للبنينمنتظر فرج عاجل ياسين261921045069

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنيناحمد رائد احمد علوان211921074002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية محمد عبد الحسين حميد حسن261921006078

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينكرار صباح فري رمثان261921201135

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرواسطثانوية النعمانية المسائية للبنينهاني حمودي جواد ابو النص261921208037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتفاطمه جاسم حسين جاسم261922089029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينابو بكر فاضل دعيفس عبد هللا111921203010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةليث فارس عطية عبد هللا201921259247

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ادبيانثىواسطاعدادية الخوارزمي للبناتامنيه عبد سلمان عاصي261922111002
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرنينوىاعدادية أبي حنيفة للبنيناحمد وليد حياوي قاسم171921016012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرميساناعدادية المشرح للبنينجواد كاظم اجليب مانع281921018011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينعباس ياسين سلمان مصلح261921013089

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعلي باسم جاسم عباس261921005045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىميسانثانوية ام عمار للبناتغوثاء سالم قاسم محمد281922077053

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىواسطثانوية اشراقة الصباح للبناتفاطمة جواد كاظم عنبر261922130012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكركركوكاعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةسيف عبد الرحمن عبد هللا محمد201921306037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينامير جودت كاظم جواد261921005012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرديالىثانوية الخرطوم المختلطةمنير قادر جوامير محمود211921241018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية االخالق الحميدة للبناترواء خضير مجول علي141922122011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ادبيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينانور بدر منصور مخيور161921027004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينمحمد رعد حسون حسين141921038145

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكرديالىاعدادية الرواد للبنينمحمد عبد الستار خضير درباس211921077110

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينكرار شديد اسمير خنجر221921309022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ادبيذكرميسانثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينعلي محمد احمد خميس281921045020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكرميساناعدادية الثورة للبنينابو الحسن فاضل كريم خلف281921001001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنيناحمد عبد الرضا مؤمن كرم151921013008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتنور حميد ضالل ضاحي221922204017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمهدي غازي لعيبي سيد161921047099

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتفاطمه حبيب كزار علي261922086035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرميسانث االباء المختلطةكرار فرج عبد الرضا صالح281921107010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرواسطثانوية بو مدين المختلطةقيس عبد الرضا عطيه علوان261921154022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينمرتضى علي مطر غزاي261921013177

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية علي رشيد عنيد بنيان261921006054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرميسانثانوية السراج للبنينحسين علي حميد ميره281921031007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينمصطفى حسين ناصر يونس281921015090

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتزينب قاسم جبر سلمان111922074030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينمحمد عصام اصغر كاظم151921015075

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىميسانثانوية جنة الخلد للبناتنور احمد فرج نجم281922090063

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينحسين عباس سعود ديوان261921176015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينمصطفى فالح مصطاف سلمان261921025080

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرميسانثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينعقيل سعدون دعير شرهان281921152041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينحيدر علي فرهود غنيدب221921309008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيانثىواسطثانوية السيدة تكتم للبناتزينب علي مسوير سلطان261942124012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتزينب مالك فارس عليوي221922168041
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتنور عبد السيد صبيح جبر151922080061

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتغدير صالح حسن ناصر221922424016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتسجود علي جمعه مجلي221922204012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىميسانثانوية التحرير للبناتامل باسم ماضي محمد281922057003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةجالل احمد نادر منخي261921157006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنينراشد جالل فالح محمد حسن161921062030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينحيدر حبيب كاظم حسين261921047067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينيوسف جبار حمد ضميد261921008050

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناتبنين حسين سعدون جبر261922074009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةكاظم جواد كاظم زامل261921155022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمحمد حسن علي كريم علي261941209200

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنيناحمد شلش عطيه سالم161921062005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينابا ذر محمد امانه سالم261921201001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينيوسف ضرغام يوسف جبر261941209257

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتبتول حميد جودة خضير221922172005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىواسطثانوية الفتوة المختلطةسجى صالح تركي كريم261922169005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتنور الهدى كفاح مالك كاظم261922102035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينيونس حسين عبود محمد201921078149

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىواسطاعدادية النور للبناتفاطمه قاسم جاسم محمد261922119038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينكرار حيدر علوان نافل261921005063

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينباقر عبد الكاظم لفته علي261921201030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتهدى فالح حسن كشيش261922102038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىواسطثانوية امنة بنت وهب للبناتفاطمه عواد غافل عبد261922112016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكربابلاعدادية البيان للبنينعلي مهدي صالح حبيب231921014052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىواسطثانوية العزيزية المسائية للبناتزينب فاضل عبيد محمد261922252031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينكرار محسن علي فياض261941209175

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىواسطثانوية بلقيس للبناتيسرى عبد االمير ظاهر طاهر261922116017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينمرتضى عطيه كزار رضيوي221921363023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتغفران حميد جابر حسن281922093052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينكرار حيدر جاسب جهاد261821017056

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيانثىواسطاعدادية هالة بنت خويلد للبناترانيه حامد كامل عكل261942074033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية سجاد نصير كاظم فاضل261921006031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةآمنه محمد صبري حاجم221922311002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتفاطمه فزع والي جاسم261942109084

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتطيبه شاكر عكار حسين261942250168
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتميساء خضير صريون عمران141922072113

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتأيات عبد زويد عمود281922093002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينعقيل مسلم رشيد خميس261921047114

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينمحمد مالك هاشم فلفل261921047174

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنيناحمد سمير درمان غافل261921017004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىواسطثانوية االنتصارات للبناتندى عبد المنعم حسين سويف261922072036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعلي عدنان والي لطيف261921005055

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينكاظم حسين علي خفيف261921005060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىواسطاعدادية العزيزية للبناتنبأ عبد الستار جبار خابور261922110038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىواسطاعداديه فاطمة بنت مديح للبناتزينب محمود شاكر علوان261922084018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتزهراء خلف حسون صالح281922093029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعلي عباس عبد هللا عطشان221921376061

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتايات حسن صدع غانم261942086019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىواسطاعدادية المشكاة للبناترسل راهي عبد معارج261922094009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرواسطاعدادية السياب للبنينمصطفى مديح ظاهر شريب261921045062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنينسجاد جخيور عرمش سفاح221921301006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينمصطفى كاظم مشحوت مراد261921004065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيانثىواسطاعدادية الصفا للبناتبراء بشار محسن سلمان261942085007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينعلي هاشم محسن مطشر281921046074

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىميسانثانوية ام عمار للبناتزينب سعد برهان محمد281922077039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىواسطثانوية البتول للبناتنبأ قيس ورور كاظم261922075027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرديالىاعدادية ابن سراج المسائية للبنينعلي باسم حسين علي211921272094

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتنوره كمر علوان رسن261942250244

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىواسطثانوية المركزية للبناتمريم باسل كيماز حسن261922105015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيذكرواسطاعدادية سعيد بن جبير للبنينحيدر نعمه لفته مجاهر261841022048

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىواسطثانوية البتول للبناتفاطمه ذاكر سعيد بازل261922075021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتنرجس زكي هاشم ثامر281922070064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينحسين عبد الساده رداد غانم261921005019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىواسطاعدادية الموفقية للبناتصبحه ياسر محيبس عجيرش261922093052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرواسطثانوية بو مدين المختلطةحسين علي عبد الحسين شالكه261921154008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينحسين ستار ناصر ضمد261921005018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىواسطاعدادية الهدى للبناتفاطمه نجم عبد ضيدان261922090017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينحمزه سمير جليب محمد261921020013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينمحمد محسن علي شمخي261921005082

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىواسطثانوية الكريمية للبناتمريم حمزه كمينه حسون261922128030
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرواسطاعدادية المصطفى للبنينعلي الهادي سالم محسن سلطان261921019023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرميسانثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةعلي ستار جابر منصور281921102017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفجر للبناتصابرين جبار عليوي شنيع221922132010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرذي قارثانوية الوثبة للبنينباقر محمد عبد الحسين عجه221921056002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينسيف علي بشاره الزم261921005034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىواسطاعدادية الفاطمية للبناترقيه هيلي زعالن عبود261922081013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىواسطاعدادية عطر الوالية للبناتاسراء عباس بزون غبين261922117002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينخالد مالك شيال واشي261921047074

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتفاطمه صاحب علي وريوش281922095051

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتحوراء جمعة كريم حرابة281922093018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكرواسطاعدادية االمام الرضا ع للبنينمحمد قاسم كايم عبدهللا261941043028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرواسطثانوية الشباب العربي المختلطةمصطفى عبد الحسين شغاتي عطشان261921163013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتنور الهدى صباح مهدي عبد261922250045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعلي سعد عبد كاظم261941209141

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتفاطمة حسين بنوان جبر281922093054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينمحمد صبيح رهيف ثجيل261921201145

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةعالء وادي هالل شخير261921157019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىواسطاعدادية النعمانية للبناتمريم حسين علي جواد261922087050

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىواسطثانوية الزبيدية االهلية للبناتهديل سامي مزهر عبد261942142043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرذي قاراعدادية سيد البلغاء للبنينكرار غالب رضا عوده221921055023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىواسطاعدادية الموفقية للبناتاسراء حيدر حرجان جابر261922093008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيانثىميسانالخارجياتريام علي فالح عبد281952401008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينعباس خلف نحو عباس261921008029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرميسانثانوية ضياء الصالحين للبنينمحمد ماجد حامد جبر281951039043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنينمرتضى سلمان دويج باخي261921047182

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينابو الفضل ستار جبار كاظم281921004002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينمهيمن جبر عايز غافل261921004071

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية علي رياض فليح حالوي261921006055

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالمثنىثانوية فجر السالالت المختلطةسيف حمود سويلم حسين291921111008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينعلي عيسى مكطوف زوري221921033036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنيناحمد محمد حسين جابر281951011014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنيناحمد عبد النبي عبد علي احمد161951049010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينزين العابدين محسن حاتم عبد النبي281951151270

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرواسطثانوية الفتوة المختلطةحسين هالل مهدي مرعي261921169004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرواسطاعدادية النعيم للبنيناحمد رشاد فهد عبيد261921008003
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىواسطاعدادية الرحمة للبناتاسراء رياض كبيس عليوي261922127003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىواسطاعدادية الموفقية للبناتزهراء حيدر عمران موسى261922093033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينمحمد ثامر جبار حسوني261951202085

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينسجاد علي يوسف هويدي261921004023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعلي هادي دخيل حمود221921376069

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةعباس هيثم كاظم داود261921157017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرواسطثانوية األعراف المختلطةمهند كريم ساجت طبيلي261921161020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينمحمد حميد ناصر صافي261921020029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتزهراء تحسين محسن طاهر161952243019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىواسطاعدادية الزاكيات للبناتزهراء سمير كمر كرم261922103017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرواسطاعدادية العزة للبنينمنتظر سعد جغيدة كعيد261941007097

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمحمد رحمن جفات معيوف261941209203

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىواسطثانوية المركزية للبناتبتول حامد هادي عباس261922105004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النور للبناتاالء هيثم عبد خضر221952156003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرواسط تموز للبنين14اعدادية مصطفى محمد سعد محمد261921006095

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتاحالم سلمان عيدان حبوب221952172003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىواسطثانوية نور الزهراء االهلية للبناتمريم عالء بشار جبار261942133015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرواسطاعدادية سيد االنام للبنيناحمد انعيم شميل لفته261921046001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرواسطاعدادية االصالة للبنينسيف خالد فزع سوادي261921035035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىواسطاعدادية الفاضالت للبناتزهراء مهدي بندر سدخان261922082010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىكربالءثانوية السيدة رقية للبناتزينب اسعد نعيم عويد271922142034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينعلي ريسان صالح عاصي261921005049

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينجعفر عزيز كشيش ناصر221941363017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينعباس قاسم عبود حسن261921201100

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرواسطثانوية بو مدين المختلطةحسين كاتب نعيمه عليوي261921154009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنينعلي طالب حسن عبيد261921037025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىواسطاعدادية الغدير للبناتزينب فاضل حسن جاسم261942086091

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيانثىواسطالخارجياتطيبه علي عجيل جباره261942401032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنيناحمد زيدان ذريع لطيف261921005006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرواسطاعدادية سيد االنام للبنينحسين علي مضخور علي261921046011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينكاظم ابراهيم ساجت صياد221951033065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية السوق للبناتام البنين رحيم رزاق خليف221952209003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرواسطثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةعبد هللا سعدون كريم ناصر261921157018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيذكرواسطثانوية الدجيلة المختلطةحسام علي عرمش ثجيل261821152001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرواسطاعدادية االوائل االهلية للبنينمرتضى زهير تركي سلمان261951048037
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيذكرواسطثانوية بو مدين المختلطةامجد ماجد فرحان عباس261921154003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتزهراء حسين كاظم مهدي261942250105

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتزينب سعدون هاشم غدير261922109018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرواسطاعدادية الكوت المسائية للبنينحيدر ضياء صالح محمد261921201059

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكرواسطثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةمهدي صالح مندلي فثالي261941168006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينظاهر هالل ظاهر دهيمش261941005061

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيذكرواسطاعدادية المثنى للبنينكرار علي ارحيم عباس261921005067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىواسطثانوية نور الصباح للبناتجنان فليح محيسن حسين261922137007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرميسانثانوية ذات الصواري للبنينكرار اسماعيل حسن مهدي281951033021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيانثىواسطثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتحوراء رعد حمد حسين261922139006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينسجاد صالح جابر حسين281951151293

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينمحمد قاسم محمد حسين261951209129

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعلي احسان فاخر كاظم281951151413

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتظفر رحيم مطشر فزع221922424014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيانثىواسطاعدادية االوائل االهلية للبناتوالء عبد علي داخل خليف261942080199

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينكرار عبد الكريم علي حميد261921020026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرواسطثانوية ابن خفاجة للبنينسالم حميد مبارك نصار261921159015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيانثىواسطاعدادية الحي للبناتنبا عباس حسن سلمان261952107039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتمريم علي خلف عوده261922102032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىواسطاعدادية الكوت للبناتحنان رحيم دخان هالل261842096036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنيناحمد حسين راضي عبد هللا261921033003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلي محمد صبر عطيه261941027101

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىواسطاعدادية االحرار للبناتنهاد علي عبد الواحد مراد261922106027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينكريم حسن عودة شريف221921309024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتزهراء باسم محمد خوين221922172013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىواسطثانوية التاميم للبناتفاطمه علي جبار حمزه261922101030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينزهراء طارق عويز عبيد221952309007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيانثىواسطاعدادية اليسر للبناتفرح سمير حميد سعيد261922109029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتزهراء عالء شاكر ظاهر261922089015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىواسطاعدادية المودة للبناتنور جمعه حسين صبر261922078022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرواسطثانوية الدجيلة المختلطةعالء رحيم قاسم فاضل261941152020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبنينزين العابدين واثق صالح حسان161951140041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتوسن هداب حسين علي221852172049

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىواسطاعدادية خولة بنت االزور للبناتوجدان طعمه عواد محسن261952089026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفجر  للبنينعلي سعد عبد العزيز طراد221951031029
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينمحمد عبد الرحيم فرج حسن261921020031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينحمزه مجيد هاشم عبد221951033032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيانثىواسطثانوية العزيزية المسائية للبناتفاطمه صادق سمج ابراهيم261922252022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرواسطاعدادية شيخ سعد للبنينكريم عبد الحسن عبد عون راشد261951017049

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةمحمد خير هللا فليح رفيع221921311085

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكرواسطاعدادية ابن رشد للبنيناحمد عامر هادي عبيد261921047011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرواسطاعدادية النعيم للبنينزيد حسين الوي محمد261921008021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىواسطثانوية نور الزهراء االهلية للبناتهاجر ياس خضير جعفر261942133020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرواسطاعدادية دجلة للبنينعلي محمد عريبي رميض261941020025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتفاطمة خالد ابراهيم غافل221942172073

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينمحمد قاسم عذيب عناد261921033054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىواسطثانوية الكوت المسائية للبناتفرحه عبيد سلمان محمد261922250035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيانثىواسطاعدادية الزهراء للبناتبراء عبد الكريم هادي محمد261922097007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينمرتضى عماد منصور عاشور261951004052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينرسول حيدر جري مناتي281951001046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينمصطفى بشار جابر رضا261951202096

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرواسطاعدادية النعمانية للبنينكرار حيدر هاتف مطرود261951009028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الحمزة للبنينعبد هللا جبار عاصي جاسم261951003028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىواسطثانوية نبع العلوم االهلية للبناتميساء عبد الرسول لهمود ياسر261942088109

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىواسطثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتمرام رعد صبري عباس261942076016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقيانثىواسطثانوية تبارك للبناتاخالص سعد ثامر كريم261952077002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنينعباس حسن جمعه جبر261941209114

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيانثىواسطاعدادية عطر الوالية للبناتاميره كامل عنيد اسماعيل261952117003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيذكرواسطثانوية نبع العلوم األهلية للبنينعبد هللا محمد عبود هليل261951038011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441.0تطبيقيانثىواسطاعدادية ذات النطاقين للبناتايات محمد كاظم نعمه261952102003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446.0احيائيذكرواسطاعدادية الحسين للبنينعلي قاسم عيالن حسين261941028077

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينجواد كاظم عبد الرضا صادق161951359011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيذكرنينوىثانوية تلعفر المسائية للبنينفالح حسن علي عباس171951352059

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحسين حسن عربي حمود221951310047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينشيماء جواد كاظم نذير221952309010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0تطبيقيانثىالديوانيةاعداديه زنوبيا للبناتسجى نصير كاظم صدام241952100042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتيسرى ناظم زويد جابر291952160062

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية رابعة العدوية للبناتنبا رعد حسين محمد علي271952063095

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيانثىميسانثانوية المشكاة للبناتدعاء جمعه هوان علوان281952081012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0تطبيقيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتفاتن برزان اشياع سيف221952204021
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0تطبيقيذكركربالءاعدادية الهندية للبنينحسين حيدر محمد علي علوان271951010022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلي حسين عباس ناصر221951300118

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية صنعاء للبناتحوراء ثامر مالك بشني251952075006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتسهام عبد الكاظم عودة دشاش291952160040

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتفاطمة ستار صخيل محمد291952065010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينمحمد عبد االمير ناصر عبود241951016084

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوفاء للبناتمنى موسى فليح حميدي221952172044

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الديوانية المسائية للبناتايمان عيسى جعفر علوان241952220022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الحوراء للبناترواء كريم يونس كريم241952123012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الصادق المختلطةضياء حسين مهدي عطيه241951157008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية غماس للبنينوليد توفيق عبد الستار خشيش241951016110

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزينب مصطفى حسن اسد161952383074

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية الدغارة المسائية للبنينعالء فضل جدعان كزار241951204055

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية القيثارة للبنينسجاد طالب حمد هللا حبوب221951051015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتزينب علي مجيد عبود161852234021

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية عين شمس االهلية للبنيناحمد جواد كاظم جبار161951130002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزهراء هاشم مجيد جاسم221952323062

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينهشام يوسف عبد مهدي291951100206

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرواسطاعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحمد سلمان هادي سرداح261951209009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الرميثة للبناتنور رفيق محسن ظاهر291952057085

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكربابلثانوية النيل للبنينعمار عيدان كاظم كدس231951033051

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحسن علي قاسم جاسم281951151132

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينمنتظر صاحب لعيوس هليل221951005038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتأسيل حميد حبيب داخل161952210005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الفجر  للبنينرسول وادي مريض كشاش221951031013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرواسطثانوية الحياة المختلطةضياء حسين عبيد جاسم261921151007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينأمير عباس إسماعيل حمزه241951203026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحسين نعمه محسن رباط251951157047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االفكار للبناتطيبه فالح حسين كريم131922120018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىواسطثانوية وحدة العراق للبناترقيه علي حمد طعمه261922125009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينمحمد عالء رحيم جابر151921005098

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةحيدر هالل صباح ثجيل141921210039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينمرتضى حسن غافل كاني261921013171

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينمحمد سرحان ذياب سرهيد261921026058

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىواسطثانوية امنة بنت وهب للبناتآيات رياض كريم عبد261922112001
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتبنين علي عبد هللا خميس161952225010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الفهود المسائية للبنينسجاد عبد الباقي حاجم عبيدان221951308029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزهراء عبد الكريم لفتة هاشم161952381039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية سيد الشهداء للبنينعلي الكرار سامي منشد محمد141921008066

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينسلمان ماضي عاصي حسون261921176025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرواسطثانوية تاج الدين للبنينكرار حسن عليوي جوزان261821032031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيانثىواسطثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتنور صباح علوان رحيم261942251038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرواسطاعدادية المدينة المنورة للبنينكرار يونس عباس حسين261921025064

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينرسول كنعان خلف مشيوح261921013053

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتفاطمه الزهراء فاضل قاسم لعيبي141922139047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة الصدر للبناترغد عبد الحسين راشد طبك141922136029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالرصافة الثانيةالخارجيونمرتضى جمعه وادي جار هللا141921400084

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىالمثنىثانوية السماوة المسائية للبناتزهراء جواد كاظم جبار291952160025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفكر للبناتطيبه كريم كاظم عبد هللا151922056071

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرواسطاعدادية الكرامة للبنينمحمد حسين راشد عذافة261921004052

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرواسطاعدادية طه االمين للبنينعالء احمد فرحان بحث261921026036

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتهند تاغي حسن عبد الرضا261922083064

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىواسطاعدادية الزبيدية للبناتطيبه سامي جواد صريم261922092016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينعباس حسن جبار ناصر261921013082

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتنور الهدى عماد الدين عبد شناوة161952210113

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتزينب قيس صادق ناهي261922126054

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة الصدر للبناتازهار عبد الحسين هادي صباح141922136002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيذكرالمثنىثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحمد ناهي طحيول رميله291951153020

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينرسول كريم منير بدر261921176019

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية خديجة للبناتمنار علي هجول دحام241952080029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىواسطثانوية ام الكتاب للبناتايناس حميد صياح ناصر261922140007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيانثىواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةزهراء سالم عجيل شافي261942155009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىواسطاعدادية الحفرية للبناتسندس محمود جواد مهوس261922091046

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرواسطاعدادية الصويرة المسائية للبنينحيدر سعد حسين عبد261921203030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتاسماء عباس محي داود141942068005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينامير عباس عبيد حسن261921013014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىواسطاعدادية العزيزية للبناتنور مازن محمد حسين261922110041

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىواسطاعدادية الكوثر للبناتسجود عالء خضير فجر261922083032

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيانثىواسطاعداديه فاطمة بنت مديح للبناتنور عادل عباس كاطع261922084034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىواسطاعدادية الخوارزمي للبناتمالك مهدي سالم حامد261942111037
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتزينب ضرغام عبد الحسن حسون261952126021

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيانثىواسطاعداديه فاطمة بنت مديح للبناتكوثر ماجد كريم كاظم261942084035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينسجاد حاتم محسن حسين261951049022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيانثىواسطثانوية ام الكتاب للبناتامنه حبوب شاكر عبطان261922140006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرواسطثانوية شباب اليوم للبنينأمين فالح حسان صالح261921030001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتخديجة حامد علوان عبيد111922095030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيذكرواسطثانوية الشجعان للبنينعلي مزهر منصور حسين261921176045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىبابلاعدادية الفاو للبناتغفران علوان حسين عبود231922111043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيذكرواسطاعدادية شرف الدين للبنينمحسن عدنان سليمان جاسم261941044039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيانثىواسطاعدادية عبير العراق  للبناتماريا ماجد هادي هاشم261952079008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453.0ادبيانثىواسطثانوية قبلة االحرار للبناتبتول صادق جالل مطر261922138003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيانثىديالىاعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاسراء عبد المنعم حسين نصيف211922097004

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0ادبيذكرديالىاعدادية بيخال للبنيناحمد علي صيهود محمود211921074006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكركركوكاعدادية الفرات للبنينحسين صالح بدر شالل201921007033

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الحمزة للبناترسل اسماعيل محمد موسى181922257009

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيذكرصالح الدينثانوية دبي للبنينغيث خالد مولود خميس181921122088

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىصالح الدينثانوية جنة العراق للبناتتغريد عارف جاسم محمد181922221006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتاماني صالح عبد الرحمن عبيد161922174002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتفاطمه الزهراء غسان عبد الكريم مجيد141922149018

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينسجاد محمد ناصر طارش151921006051

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتاماني عبد الحليم طه سلمان161922253003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىصالح الدينثانوية العذراء للبناتضفاف احمد مصطفى احمد181922207017

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيانثىصالح الديناعدادية عمورية للبناتهند عاصف صبار محمد181922183059

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكركركوكثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحمد علي عبد المجيد محمد201921311014

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينمحمد كاظم جواد احمد141921038150

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ادبيذكركركوكعربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةماهر فالح حسن علي201921259250

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينحسين صالح موسى حمود131921017022

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكركركوكثانوية المقاصد المسائية للبنينداود سلمان داود زيدان201921261143

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرنينوىاعدادية الزهور للبنينمحمود علي طه صالح171921015104

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرصالح الدينثانوية طريق النجاح االهلية للبنينعبد الحميد غسان عبد الحميد علي181921151005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكركركوكثانوية الرباط المسائية للبنينمصطفى سعدون مصطفى أحمد201921253069

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية زها حديد للبناتابتهال ماجد اشليح سلمان151922053002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىصالح الدينثانوية بني تميم المختلطةخلود مزهر حسن علوان181922279002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىصالح الديناعدادية المنعم المختلطةابتهال شاهين عامر مخيف181822306001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االسحاقي للبناتاماني احمد اسماعيل عليان181922255005
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتزينه هزبر مهدي صالح101922118042

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الزوراء للبناتريحانه عمار سليم عليوي181922162017

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينمهدي ناصر نعمه غانم281821016068

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىالكرخ الثالثةللبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء رواء ماجد شهاب احمد121922084007

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينعبد السالم ابراهيم مطر خليفة121921211008

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتفاطمه خضير عباس خضير121922087044

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىصالح الدينثانوية جمال عبد الناصر المختلطةزينب علي احمد سلمان181922313006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الفاروق للبناتزينه ريسان ابراهيم علوان181922249005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينعبد الرحمن مازن عبد هللا علوان101921017027

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الخورنق للبنينبسام احمد مسعود محمود121921028002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الجواهري المختلطةرغده معن وهاب خلف181922287005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرالبصرةثانوية الجنات األهلية للبنينحيدر عبد الحسين عداي زغير161921032011

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الناعمة للبنينسفيان عايد مضحي عذاب181921133007

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينحسين رحيم مزعل جالب161921017016

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الكفاح للبنينعامر رياض فاضل علي181921022007

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنينامجد شمس عدنان اسماعيل181921085006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرصالح الديناعدادية المنعم المختلطةمنير خميس شويش احمد181921306017

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنيناحمد محارب ذياب احمد181921085004

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىصالح الدينثانوية جمال عبد الناصر المختلطةريام خلف طه ياسين181922313005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىصالح الدينثانوية ذي قار للبناتيمامة اسماعيل مدحت اسماعيل181922233032

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتتبارك نبراس خليفه تالف181922236012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الرماح العوالي للبناترتاج طه خضير عباس181822222004

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنينامير سالم سعيد عبد الرزاق181921006001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية شهداء بلد للبناتزينب منير عبدالصاحب ذياب181952267006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىصالح الدينثانوية الضلوعية المسائيةأيه خالد حماده صالح181922331001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينمريم موفق ابراهيم حسن181952351009

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية بلد للبنينحسين عباس كاظم مرهون181951006018

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىصالح الديناعدادية البخاري للبناتعائشه عدي حاتم عبد هللا181922245013

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىصالح الدينثانوية شهداء بلد للبناترقية فرحان جعفر عبد181952267003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتفاطمة عبد النبي جاسم عذار161952194012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىصالح الديناعدادية االمام علي الهادي للبناتحنين عامر فيصل حسن181922252006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيذكرصالح الدينثانوية الجماهير المختلطةاحمد صدام نزال احمد181921015001

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتزينب ثائر نازي عباس181942176087

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيانثىصالح الديناعدادية الدجيل للبناتبنين احمد ابراهيم مالك181942236025

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي العلمية للبنينحسين راضي حسن حمزه111941026036

739 من 687صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيانثىصالح الدينثانوية دار السالم للبناتهيام محمد مشحن حمدان181942209027

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى453.0احيائيانثىصالح الديناعدادية بلد للبناتاالء حسين عباس احمد181942176017

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0احيائيانثىصالح الدينثانوية النور للبناتدعاء زيني قاسم زيني181942238013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتزينة أزاد محمد أحمد111922109037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينحسن بهاء حمودي جاسم121921044019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينحسين عدنان محمد شكري عبد هللا151821017027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتزهراء عقيل حبيب مطير111922108045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االمام علي للبنينذو الفقار علي ابراهيم حسين121921005028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنيناحمد جبار مهدي محمد151921002003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االستقالل للبناتزهراء طه ياسين حسين131922075017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية السويس للبنينعلي صالح احمد شهاب131921006061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االنتصار للبناتآيه خالد كريم عبد131922091002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينحماد علي حماد عبد اللطيف131921009039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية القيم االهلية للبناتنور ضياء محسن عبد الكريم141922149025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعلي جواد كاظم صالح281921151174

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكركركوكاعدادية داقوق للبنينمحمد حيدر علي بحري201921017035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ام المؤمنين للبناتاسراء هاشم نور عباس141922115003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية فدك للبناتنور عيسى عسكر كشتل141922070096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية طه للبنيننبراس رمزي فوزي مفيد141921177185

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينمدرك هادي صالح خضير161921123037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التقى للبناتزينب خضير عيسى محمد111922071043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينسجاد جبار يوسف ثجيل141921003060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينعلي عباس كريم بسيط151921001094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكراربيلثانوية حمرين المسائية للبنينمصطفى فرحان عبد زبار311921072066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية النبوغ للبناتبراء ياسين عطيه عويد101922098005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية طه للبنينتاج الدين عقيل فوزي قاسم141921177026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىبابلاعدادية حيفا للبناتبنين سعد جوده حمزه231922122013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينباقر محمد صادق عبد الهادي عبود121921206010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الشفق للبناتزهراء جاسم علي محمد111922117017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينكرار علي داود سلمان111921203200

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية افاق العلم  للبنينمحمد الباقر وليد هاشم مزبان141921185021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكركركوكاعدادية ياران للبنين دراسة كرديةيوسف نوري وهاب عباس201921307022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينعلي هاشم عيال عبد الحسن141921013103

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الحسين المسائية للبنينفاروق سعد أحمد نايف111921208030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية الحسين المسائية للبنينيوسف طه ياسين نايف111821208049
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنينزين العابدين جبار صالح كاظم151821009066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيذكركركوكثانوية االهالي المسائية المختلطةاحمد علي حسين مهدي201921260004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتاسيا ابراهيم زيدان خلف111822095006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتزينب علي محسن رسن141922090034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية المنصور المسائية للبناتوسن عمر سعدي سلمان101922223038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتفرح محمد رزا مسلم141922093071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قتيبة للبنيناحمد خالد عاتي كاظم151921004003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينسجاد عطيه عيسى عبد هللا141921024111

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرذي قاراعدادية سيد البلغاء للبنينحسين رشيد كويف ناهض221921055005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىبابلاعدادية اسماء للبناترسل محمد امين كاظم231922093022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتنور طالب عبيد مطلك111922072114

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات النطاقين للبناترقيه ثابت عباس جواد111922077018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية حليمة السعدية للبناتسارة عواد صقر لطيف111922087019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكركركوكاعدادية السياب للبنينعمر عبد هللا جاسم محمد201921078080

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنينمصطفى نصير عبد الوهاب محمد101921018020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة الصدر للبناتزهراء محمد جبار ناهي141922136039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرديالىاعدادية ابي الضيفان للبنينطارق سبع ياسر خنجر211921031013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الوفاء المسائية للبناتايمان احمد حسين طه111922220010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتزهراء علي خلف حسن121922127056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية المعالي للبناتالينا باسم شمو بيبو141922127009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السعادة للبناتزينب سمير جمعة حيال141922120017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينيوسف عبد الخالق علي حسين131921008187

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية بالل للبنينعبد القادر احمد نايف ابراهيم101921055020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية الوثبة للبناتزهراء حسين علي احمد101922105016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينأمير علي أمين محمد141921037003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية االخالص للبناتفاطمه طالب علي محسن121922099071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزيتونة للبناتتبارك محمد خضير راشد111922061008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينحسين نذير عبد الواحد حلو121921034058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينحسين سعد وحيد جبر121921034041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ريحانة الرسول للبناتفاطمه محمد مرتضى شيرزا141922092041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النورين للبنينفاضل شاكر محمود صالح141921004043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية ذات العيون للبناتزهراء صفاء صباح صفاء111922104042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية خديجة الكبرى للبناتنبأ عامر رزوقي هادي111922076138

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتجعفر طارق عبد الرسول تقي271921049017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىكركوكاعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةبرزه محمد قاسم علي201922340019

739 من 689صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينمنتظر جبار صبري محسن111921028129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينعلي حيدر قاسم هاشم111921028082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي االدبية للبنينعلي حيدر مرزه حسون111921053057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتمروه ثامر صالح عطيه111922221017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتصبا علي محيسن جحيل111922215041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتسدير كنعان محسن علي141922079071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الصمود للبناتريمون مأمون علي زيدان141922101018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية العراقي للبنينامير مجيد عبد الهادي سالم101921005009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرديالىثانوية مدينة السالم للبنيناحمد صبحي حسن عيدان211821024003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالرصافة الثانية تموز للبنات14ثانوية شهد ثامر كاظم عباس141922071032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالرصافة الثانيةالثانوية الشرقية للبناتاية عبد الكريم داود سلمان141922097006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناتنور ناجي عبد الواحد ناصر141922090062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينعلي ياسين طه اسماعيل121921044058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الفراتين للبنينهادي باسم كاظم جاسم131921042117

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتزينب ستار عبد الجبار عبد الهادي101922118038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتبلسم محمد كاطع حسين141922102012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوركاء المسائية للبناتأمنه عباس بريسم فرحان141922222001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنينعلي جمعه خلف جواد111921033073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية النيل المسائية للبنينعلي ربيع ابراهيم علي111921206054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية النزاهة للبناتشهد عباس اسماعيل مهدي141922093056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينيعقوب قاسم شنيف داخل121921034171

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الفاروق للبنينمبين احمد كريم عباس141921054027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينموسى باسم حسين عطيه151921008161

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية طه للبنينسجاد عمار محمود فرهود141921177081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينعلي باسم فرج هللا وهاب131921008094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةارشد بشير محمود رشيد111921180021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية هند للبناتميامي احمد محمد عباس111922079046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية النجاة للبناتزهراء رعد فريح نافل151922042032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكربابلاعدادية كوثا للبنينانمار ياسين خضير عباس231921051006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتنور عامر محمد هادي141922077078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتغيداء احمد علي غزال141922075162

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتضحى عدنان كاظم حسب هللا141922075146

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النيازك االدبية للبناتنهى عادل حسين عمران111922137054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرديالىثانوية المغيرة للبنينحسن ياسين لفته حميد211921051013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتاية محمد طه خضير111822215061

739 من 690صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية المنار األهلية للبنينعبد الناصر حسين علي عبيد101921036009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الزهاوي للبنينعلي كريم سلمان جواد151921015053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنيناحمد وليد شاكر لفته151921002014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينمحمد جاسم محمد طه111821017046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناترسل عالء كاظم جلوب131922093040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية السيدة نرجس للبناتمريم صباح زغير حنون151922055080

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرالكرخ الثانيةمدارس بغداد االهلية النموذجيةحسين اياد علي كاظم111921180045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الشيخ ضاري للبنينيعقوب يوسف حسن محمد101921010035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىبابلثانوية الجنائن للبناتسحر عبد الهادي كريم غضيب231922102021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرواسطثانوية البهجة المختلطةحسين جالب صالح مسير261921167003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية صفية للبناتسرى محمد نعمه مولى141922075134

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية المركزية للبناتمريم عبد الملك غازي حمزه131922119033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىواسطاعدادية مصباح الهدى للبناتدينا جواد كاظم محمد261922126029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىبابلثانوية قرطبة للبناتدانيا عبد الكريم حمزه فاضل231922126018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية النيل المسائية للبنيناحمد فاضل جعفر بندر111921206008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الماثر للبناتفاطمه رحيم علي حسين151922051098

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الخمائل للبناتتقى منير علي ربيع121922127022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتنور فيصل عواد جمعه101922076047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية المتنبي للبنينعلي فاضل عبد المطلب جاسم131921017063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية التسامح للبناتعال ناصر صالح مهدي141922076079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينمحمد عادل إبراهيم علي131921004078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتزينب عالء حمزه عبد هللا111922215032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاإلعدادية المركزية للبناتسالي امجد فيصل رشك141922143036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية سومر للبنينحسن ثائر عباس موسى241941009032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناترانيا عقيل علي معتوك161922227021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية بلقيس للبناتدالل احمد صباح بهلول131922071027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعبد هللا محمد باقر حسين151921006065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتضحى اسماعيل هادي عطشان111922084068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتنبأ علي جاسم اربيع111922084109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية يافا للبناتشيماء ثائر مهدي شلش131922107081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينمقتدى رحيم جبار مهتلف141921037307

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتسكينه كاظم سهيل مطرود141922102071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية محمد مهدي البصير للبناتسرى نصيف خلف جاسم101922109063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتمريم عمار صالح عالوي111922067050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية افاق العلم  للبنيناحمد مثنى فشاخ داخل141921185004

739 من 691صفحة 
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتزهراء محمد عبد االله عبد هللا101922117026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتزهراء حامد ليلو محمد101922117023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناترتاج خالد عبد االمير كاظم131922103024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتورود عقيل عبد الحسين شمران141922079134

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية حطين للبناتمريم صباح مزهر محمد131922103080

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزهراء للبناتمريم ستار حسين علي111922088022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتتمارا ماجد كامل عبد الكريم101822117009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكراربيلثانوية النا االهلية المختلطةعبد المهيمن خالد علي حسين311821063006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتكوثر ثامر جليل اسماعيل121922102094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرديالىثانوية ذي قار للبنينهمام صدام عيسى ماهود211921032035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبنينمصطفى كريم شندي عواد111821052117

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتساره حسن عبد الهادي لطيف121922102061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية ام البنين للبناتزهراء ماجد مطشر جاسم131922080032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتبان نعيم علي رزاق121942112029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية ابي عبيدة للبنينعز الدين هشام خليل محمد141921030047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينسجاد ثائر خماس محسن121921034071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية المصطفى للبنينعمر صالح عباس عاشور101921017052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنيناحمد عباس سنيد نجم151921001004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشاكرين للبنينعمر عليوي جبار مطر111921029052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتاسماء رشيد خليف مالجي221922424002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىبابلثانوية المسعودي للبناتهدى باسم علي عمران231922095037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنينحسين علي جباري عكاب221921021011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبناتهاله علي كريم سعيد131922073113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينحسين عبد الواحد صلبوخ درعم101921008046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينجاسم محمد ناصر صيوان111921156024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية فلسطين للبناتسماح نجم عبيد فري101922114013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية الجمهورية للبناتطيبه فالح محمد خضير111942068068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية النهروان المسائية للبنينحسن خليل ابراهيم علي141921206011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتزهراء عباس خطار راضي151922045053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتنبأ فؤاد فاروق محمد141922068043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينحسين هاشم حسن داود141921026041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمصطفى لقمان حجي اسماعيل121921048121

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينحيدر كريم نجم عبد131921015020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينبشير عبد الستار جبار العيبي141921037043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية دار الحكمة للبنينعلي ساجد كاظم علوان141821026071
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىديالىثانوية رزكاري المسائية للبناتايات يونس عبد السالم عبد هللا211922290008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الجمهورية للبناتساره عالء كاظم غالي141922098016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالرصافة الثانيةث ميسلون المسائية للبناتزهراء حسين مطلك صالح141922220021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام عمارة للبناتشيماء رعد خضر حبيب121922117022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة االولىللبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم طه محمد علي احمد131921025031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية مريم العذراء ع للبناتنبأ عبد سادة خماس151922054106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية البارئ للبناتامنة عدنان خضير جبر111922119002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتنور علي حسين عالوي111922086050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زرقاء اليمامة للبناتايه سمير سعد حسون141922067015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتايمان عبد الكريم حافظ نعيم111922089014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية العال المسائية للبنينمحمد ستار محمد عبد111921203222

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينعباس سعد حرز عبد الرضا151921006057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتريام كريم محمد حسن111922111044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينعلي سعد كاطع مجيد151921010053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ادبيذكركربالءاعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتزيد علي نعمه فرمان271921049050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالكرخ االولىاعدادية بدر الكبرى للبنينعبد الخالق احمد داخل خرنوب101921021020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتفاطمه مجيد حميد كيم141922099069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتزهراء عباس عبد حسين131922109019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتهبه عبد الواحد جبار كاظم141922068047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعداية الهدى للبناتليلى قيس عبد كاظم141922077059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينحسن صالح مهدي محمد سعيد111921027025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية آمنة بنت وهب للبناتندى علي رشيد غليس141922066039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية خولة بنت االزور للبناتفاطمه حسين محمد محيسن151922046056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتريم همام حامد ياسين161922184006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالبصرةثانوية المستقبل االهلية للبنينمحمد ليث جبر حمزة161921436003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرواسطاعدادية االبرار للبنينمؤمل عصام مالح مطر261921016029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية عقبة بن نافع للبنيناحمد محمد شاكه علي بنا141921009009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية الكرخ للبناتتبارك طه زيدان خلف101922076007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الكرامة للبناتسندس حاتم ناصر حسين131922101056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبناتفاطمه مهنى محمد امين131922073091

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية الصراط المستقيم للبنينعلي محمد عادل محمد131921034089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية النهار للبناتزهراء حسن علي شمخي111922127017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينحسن حاتم صغير عطية151921002029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية حطين للبناتتبارك حسين فليح حسن141922068003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البلديات للبنينعلي الرضا عبد هللا طاهر هاشم141921037173

739 من 693صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية الشعب المسائية للبنينمصطفى مالك صادق داود131921250084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتزهراء حيدر شاكر كريم121922112057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية الفسطاط للبنيناسامه حميد فيصل عبد هللا131921033004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيذكرديالىثانوية البطوله للبنينياسر سعد محمد حسين211921067029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية عشتار للبناتشهد عماد عبد الكريم حمزه111922086027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتمريم ابراهيم جاسم علي131922109050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية حنين النموذجية للبناتبراء محمد شهاب احمد131922104007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتزبيده فارس علوان حسين111922111045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينامير صادق ابراهيم احمد121921047018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية االمام الصادق للبنينطه ياسين عبدالرزاق حميد131921002046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىديالىثانوية الهداية المختلطةداليا هيثم محمد جاسم211922262005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية التاخي للبناتسارة عماد عبد الستار عبد الوهاب141922081013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكراالنباراعدادية حديثة للبنيناسامة برهان محمد صالح حميد191921019004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتمريم علي زناد والي121922134148

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية محمد باقر العلوم للبنينمرتضى طالب رحيم حسن141921050040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينعباس راضي بخيت طوبان141921024131

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بشار بن برد للبنينالحسين محمود كاطع سعد141921024024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينمحمد ظاهر حبيب شالل121921047148

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية المصطفى للبنيننزار رعد سعيد حنوش151921009230

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيذكربابلاعدادية كوثا للبنينعماد ضبع رميح عويضه231921051043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتمروه قحطان عبد هللا زيدان111922064053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينسجاد عالوي الزم غدير131921008066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتصفا جاسم مسلم عبد هللا121922134109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية نازك المالئكة للبناتيقين احمد حسين ناصر121922134181

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية مؤتة للبناتمروه عامر محمد خلف111922116041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية فلسطين للبناتاالء محمد هالل علي101922114001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرواسطاعدادية نور المصطفى للبنينطارق عبد هللا مجيد سلمان261921015041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السياب للبنينمحمد رحيم راهي جدوع111921028109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الباقيات الصالحات للبناتشيماء ثجيل هاشم صابر141922139045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العراق للبنينعلي اياد حسين علي121921009148

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الشعب للبناتدعاء ناصر خضير سعد131922098038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الكرامة للبناتزهراء عالء حسين علي141922111023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينمهيمن علي كريم محمد121921044093

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ادبيذكرذي قاراعدادية سيد البلغاء للبنينصالح مهدي صالح خليف221921055014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية عمر المختار للبناتشهد غالب حسين علوان111922081034

739 من 694صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينيونس مضر اليذ بدر151921006130

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالديوانيةاعدادية أمير المؤمنين للبناتزينب فاضل حميد عبود241922122028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينجعفر حامد علي خثي261921013022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية طوعة المسائية للبناتمريم قاسم كاظم حبيب121922231047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوركاء المسائية للبناتامال محسن صالح خلف141922222008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالرصافة الثانيةثانوية الغدير المسائية للبنينمحمد الجواد كاظم محمد هاشم141921207017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية السعادة للبناتتبارك فوزي موسى فالح141922120009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الزهور للبناتحوراء عباس طارق نعمه141922080013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية ابن سينا للبناترفل محمد جاسم حمادي121922128009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتزهراء حسين فلفل حسن141922107019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الثائر للبنينسجاد حسين راهي عجيل121921011020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىديالىثانوية القوارير للبناتاخالص أسعد جالل احمد211922150003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية السجى للبناترحمه صادق علي عباس111922138006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية االزدهار للبناتغدير محمد قاسم حميد121922090055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالرصافة االولىثانوية النوارس للبنينمحمد عبيد حسون زيدان131921027029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتختام سعدي عبيد عاجل101922118018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية خوله بنت االزور للبناتمريم عبد الكريم عكله شكوري121922096049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرديالىاعدادية شهداء زنبور المختلطةعلي حاجب حسين عباس211921223031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبناتبنين علي طهيوش حسين121922110014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الخطيب للبنينعلي مهدي صاحب عبد علي121921034106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الفاتح للبنينمحمد باسم شريف رزاق141921176080

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنينحسين سالم علي حسين111921015025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية طيبة للبناتنهى سعدي عبد الوهاب عبد الرزاق131922116052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية طيبة للبناتحوراء أدريس حميد اسد131922116016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتزهراء رحيم شاطي حويزاوي151922048054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنيناحمد طالب حسين نعمة111921201004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الميار المسائية للبناتالرا حامد سالم داود111922221016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية ذات الصواري للبناتزينب ماجد ستار عبد141922095040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الفاتح للبنينحيدر سعد نايف جبار141921176034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتبتول كمال عبد جاسم141922100010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينعبد هللا لؤي محمد عبد الواحد161951043063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتنور شمس الدين شيره سليمان211952092020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية االندلس للبنينحميد فاهم حميد عباس101921012004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالكرخ االولىثانوية الرائد للبنينعلي هيثم عبد نور جابر101921001030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرديالىاعدادية شورش للبنينمؤمن بسام احمد شهاب211921076035

739 من 695صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االبداع المسائية للبنينحيدر خلف شيراو جويعد121821202082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الضفاف للبناترسل سعد خضير عبد الساده141922090023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالكرخ االولىثانوية عتبة بن غزوان للبناتشروق محمد جاسم محمد101922106018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىميسانثانوية قبضة الهدى للبناتسوزان علي عبيد عوده281922080027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الرباب للبناتزينب علي عزيز شاكر121922125072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناترسل عدنان عكله سلمان151922080013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية طه للبنينرامي يوسف نافع احمد141921177064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينمصطفى رعد عبد الرزاق مصطفى131921015058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية هالة بنت خويلد للبناتاماني محمد راشد محمود111922099001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينزيد انور حاتم مظلوم111921156037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينحسين شمخي جبر شالكه151921001027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالبصرةثانوية الحزام االخضر للبنينحسن ماجد كاظم خشان161921048007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينفادي سعد ميخائيل برخو111921017051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية اشبيلية المسائية للبناتنورهان عناد عبد الكاظم مظلوم141922223061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابراهيم الخليل المختلطةسلمان ادريس سلمان محمود111921158005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية عائشة للبناتعال خضير عباس غانم141952074020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النهوض للبنينعلي ضمير جميل عبد ايوب141951047065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتأجوان قاسم علي حسن161952233001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةحيدر عبد الكريم قاسم محمد161951360013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبنينمصطفى لطيف كاظم صحين161951121038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناتحوراء اسماعيل عبد الحسن ماجد131922109011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الفاروق للبنينعلي رائد حسن زاير131951014029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناترسل بديوي حنفوش شبيب101952110020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية البشير للبنينعبد هللا سعد حميد رشيد141921036040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية ذو الفقار للبنينعلي عبدالرحمن لطيف مجيد121921047117

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية ام البنين للبناتطيبة حيدر حسن عطا131922080044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتشهد محمد اسماعيل عواد101922118054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتاديان ثائر خضير محمد131952086002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتصفا عبد االمير منور منادي151952049018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية البطولة للبناتشهد سعيد جميل محمود101922110064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الكرامة للبنينمنتظر باسم جوتي حيدر121921019024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية الزيتونة للبناتصفا محمود صالح جدوع111922061034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية التراث العراقي للبنينحسن فالح كاظم وادي151921008030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الوارثين للبنينحسين عادل رمضان حسين151921013024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتاسماء ياسين احمد عبد هللا131922099002
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية الحرية المسائية للبنينمحمد حميد رشيد مجذوب121921200061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرواسطاعدادية حلب للبنينعمر غسان عايد عبد هللا261921013128

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ادبيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشروق المسائية للبنينعلي كريم عبد الرضا كريم151921074115

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيذكرالرصافة الثانيةثانوية بغداد المسائية للبنينجعفر جاسم كريم ناهي141941208033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية ابابيل  للبناتفرح عالء قاسم حسين111922111069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكربابلاعدادية صنعاء للبنينمرتضى رسن دنان عطيه231921011103

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الثقلين للبنينمحمد عبد الهادي عبد الحسن ثامر121921048107

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرديالىاعدادية خانقين للبنينمحمد بسام احمد شهاب211951011032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرذي قارالخارجيونسجاد عيدان فليح ناهي221951400021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية المعالي للبناتسمر اسماعيل خليل ابراهيم141922127047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكربابلاعدادية المحاويل للبنينالمختار حسن محمود حسون231921008011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينعمر عادل طه حمود211941012086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية البلد االمين للبنيناحمد اياد منصور مجيد111921033005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية بردى للبناتزهراء مهدي شياع تالي221952163029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيذكربابلاعدادية المسيب للبنينذوالفقار ابراهيم عبد عون جمعه231921009048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينمرتضى علي لطيف ناصر161951358129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينعباس حسين رحيم فليح281921016030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيانثىالرصافة االولىالخارجياتنبأ كاظم حيدر شفلح131942401040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعباس ناعم لعيبي عودة161951353065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتدانيه عماد حسن ظاهر101922117013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية العامل للبنيناحمد حسين مجيد محمد111921015004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية والدة بنت المستكفي للبناتمريم دخيل جبر ثامر111922089112

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المستقبل للبناتتبارك فراس فوزي داود111922101016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتزهراء حسام محمد سلوم111922067021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيذكرميساناعدادية كميت للبنينرضا نعمه حمود حسين281921015028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الوزيرية للبناتمريم محمد عبد الرحمن صالح131952074014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتنور نعيم حسن علي151952048039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النصر للبنينمرتضى كويت كريم ديري241951064045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتايه ظاهر حميد اسماعيل111922074010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الخضراء للبنينعلي عادل نهير عبد101951013061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينامير ثائر علي ناصر131951009008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الروابي االدبية للبنينسيف جبار شكر محسن111821053068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية النهضة العلمية للبناتطيبه حميد جفات ثويني111942067093

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيانثىالكرخ الثالثةثانوية االخيضر للبناتقمر ازهر قاسم جاسم121922116021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيذكرالرصافة االولىاعدادية ابابيل للبنينكاظم علي حميد جاسم131821011055
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكربابلاعدادية االقتدار المختلطةروكان عادل سلمان حسن231951164013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الرسالة للبنينمعاذ عاطف مجبل علي131941005087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينموسى ضياء علق خضير231951252082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيذكربابلاعدادية الجزائر للبنينعلي نور هادي هاشم231941043041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنيناسامة فرحان كاظم عباس101951200006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية التعاون للبناتايه محمود شاكر محمد111922105010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينمحمد رافع جاسب محمد131921015051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكرالرصافة االولىإعدادية الفراهيدي للبنينجنيد ماهر عبد الرزاق عليوي131921015010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيذكركركوكثانوية الخان المختلطةيوسف محمد عبد هللا حسين201921206041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفضيلة للبناتزينب محمد عذيب عواد151922045072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الوركاء للبنينمحمد عبد المجيد حميد حسوني111921027109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينمحمد بسام نديم جرجيس131941001107

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناترسل طالب مطير حسين141922102027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية صالح الدين للبنينمحمد رضا مرتضى محمد حسن حسين131951008057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الفجر الجديد للبنينرشيد بندر علي حسين101951032007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناتآمنه جمال طالب حسين111952073001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية ام عمارة للبناتزهراء قاسم محمد كاظم121952117013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االخالص للبناترند جبار عبد الساده عبد111942112031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية االسكندرونة للبناتنور الهدى احمد صدام حسين141952099031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيانثىالرصافة االولىالخارجياتزهراء حمزه عبد الزهره ذخر131942401016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةحيدر رزاق مناحي كيطان221951311067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتطيبه مكي خليف فراي221942143217

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيذكرالكرخ الثالثةثانوية سيف الدولة للبنين محمد حسين علي مهدي عباس121921002020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكربابلثانوية ابو القاسم المختلطةحسين حيدر حمود جواد231951209003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية االدبية للبناتزينب صباح صادق مجيد111922095060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رفيدة للبناترنا قاسم علي حسين111952106008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينمثنى علي شحتول عباس241951202044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتايات عبد الحسين عبد الواحد فليح121942094031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيذكرالرصافة الثانيةاعدادية النجاح للبنينليث حازم عبد الكريم احمد141921027092

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتبنين رحمن افليح حسن221942321029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيذكرالنجفالخارجيوناحمد رسول يونس علي251941400002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخنساء للبناتبراء صالح ساير عبيد141942107015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيانثىالرصافة الثالثةثانوية الرباب للبناتساره باسم عويد عريم151922052017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيذكربابلثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةسجاد علوان ضعيف حمزه231921168010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية البسالة للبناتبتول جواد قاسم عيسى131942092006
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيانثىالرصافة االولىثانوية االعتدال للبناتسجى محمود حمزه نوري131922077035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينياسر قاسم حسن علي111941018151

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيانثىاالنبارثانوية الرمادي المسائية للبناتسالفه يعقوب ناظم احمد191942370130

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينمحمد برزان سلمان حمد161951364159

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىالرصافة االولىثانوية الرشيد للبناتزينب ازاد حسن علي131942096012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيانثىاالنبارثانوية القائم المسائية للبناتنور سليمان عطيه عساف191942371062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحمد عبد الحسن عزيز عبد221941306013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينحيدر اسماعيل طه حمد231951017029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيانثىاالنباراعدادية الياقوت للبناتزبيدة فالح مخلف عبيد191942246048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية ايالف للبناتزينب عباس زهير عباس141942105029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالطيب أحمد عبد الحميد كاظم141951059002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتساره جاسم نصيف جاسم111852065028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينمحمد كريم مجبل عبد الكريم161951365186

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنيناحمد مصطفى عبد هللا عبد اللطيف131941010016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية النصر للبناتنبأ صباح حسين عبد121942112199

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية الحكمة االهلية للبنينعبد هللا عمار عباس محمد اسماعيل131941018068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى467.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتدانيه مهند عدنان علي101942117028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينعلي حيدر حسن خليل171951124050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية اشور للبنيناندراوس سامي بهنام كرومي171951147003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى354.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةحسن دحام حسن علي181951143006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0تطبيقيذكركركوكثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةفه رمان فؤاد معروف سعيد201951377066

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى356.0تطبيقيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينمحمد عباس حسان عبد زيد231951252065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى357.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية صنعاء للبناتشهد سعد غالي داود241952096013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى358.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية السالم للبنيننجم عبدهللا حمدان صالح181951044022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى360.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعبد هللا خالد عبد الزهره عاتي131951009035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى361.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المسائية للبنينطاهر عبد الرحمن عبد الرضا جاسم121951206047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى361.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنيناحمد حسين شمخي جبر161951011002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى361.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينمحمد علي وليد شاكر جاسم111951058123

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى362.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةأعدادية الفاطميات للبناتبراء حقي عبد االمير لطيف121952102005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى362.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االطهار للبنينجعفر احمد فرحان عذاب221951034006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى362.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةالخارجيونحسن رحيم جبار حنش151951400002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى363.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينمحمد عباس جميل عبد الجليل161951049134

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى365.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية النهار للبناتتماره احمد عبد جبر111952127010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى366.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنيناحمد كريم عبد الحسن محمد141851018011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى367.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الخالدين للبنينعلي حميد نصار صيهود161851008028
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0تطبيقيانثىبابلاعدادية خديجة الكبرى للبناتغفران عامر حسن عبد هللا231952127019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية التاخي للبناتحنين حسين ضاحي احمد141952081005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتندى اسماعيل جبار ابراهيم161952381099

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينمحمود خليل عطية تركي221951306117

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية القلم االهلية للبناترشا عالء عبد الكريم محمد111952145001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى369.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناترفل خالد حمزه محمد111952084006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى369.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية العقاد للبنينمنتظر محمود غازي جلوب121951031139

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى369.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينميمون محمد كاظم منتوب271951153156

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى369.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينعلي سالم جبر حالوب151951003033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى369.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةالخارجياتزهراء محمد جاسم مهلهل121952401008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية المآثر للبناتزينب محمد كامل منشد161952455015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنيناحمد محمد الزم فهد161951371014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية العامرية للبناتطيبة مصطفى لطيف علوان101952118017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينعلي كريم احمد راجي111951020046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية نور الوالية المختلطةحيدر فاهم هنو ساهي241951166006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى371.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الميمون للبنينحسين علي مهاوي مجافت261951033012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى371.0تطبيقيانثىالكرخ االولىثانوية اسوان المسائية للبناتمروه علي حمود مهنا101952221047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى371.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعبد هللا ماجد مكي عبد اللطيف161951064020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيذكربابلثانوية العامل للبنينعلي احمد عبيد علي231851026018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتاخالص طراد كاظم صيهود141952102002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيذكرواسطاعدادية ميزان الحكمة للبنينمؤمل باسم عادل عبود261951049047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنيناثير فاضل منشد عبد الرضا161951364003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينعبد هللا امجد الزم جياد161951357185

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0تطبيقيذكربابلاعدادية السدة للبنينمحمد صادق فاضل حمد عباس231951016038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية نور الجوادين االهلية للبنينمصطفى كريم عاكول علي161951394041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية النجف المركزية للبنينمحمد عامر عاصي سلمان251951001163

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه حسين عبد الرضا ناجي251952170103

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية ذو الفقار العلمية للبنينمحمد قيصر حسين تايه111951006154

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناتغدير يونس جمعه زغير151952049021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينكمال فاضل فرحان خضير241951203170

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتشهد عبد الكريم عبد االمام مشاري161952245030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النجدين للبنينضرغام احمد عبد دويج241951063019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية زيونة المسائية للبنينمحمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل141951209070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية زبيدات المسائية للبنينعلي جالل احمد فقي مصطفى111951210038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية أبي غريب المسائية للبنينمنعم صباح فياض حسين101951200050
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية القلم االهلية للبناتزهراء عبد الكاظم احمد حسين111952145002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد حميد صيهود الزم281951151595

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية ابن رشد للبنينعباس رحيم خضير طاهر141951023053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينكرار عبد الرسول حسن علي151951071196

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0تطبيقيانثىبابلثانوية المستنصرية للبناترغد عالء حسين جاسم231952116007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينعلي طالب سلمان خلف121951007053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةالخارجياترشا سعد محمد صغير141952401013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتياسمين نعمان زياد عطشان221952427072

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتساره قيس هادي هاشم221952104020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينحسن ليث موفق عبد المجيد101951020050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينغسان احسان اسحق ابراهيم141951021059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية تطوان للبنينعيسى سالم ابراهيم محمد111951018055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينسجاد عصام فالح عطيه111951020023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبنينمرتضى ناجي جنيح حمد161951108059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيانثىالديوانيةاعدادية الخنساء للبناتزينب حسين رحيم حسين241952114010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الخليج العربي للبناتدعاء جاسم اسماعيل ضامن141952135005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزهراء عالء حسن داخل161952383057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينسرمد محمود نوري جمعة171951124027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينسيف مشتاق وحيد كحيط161951364095

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنينمحمد مؤيد طالب سالم111951004107

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي زاهد حسن عطية251951150158

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية البراق للبنينحسين هاشم لفته ذرب151951002032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرالبصرةالخارجيونحسين علي حسن معتوك161951400042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتاكتفاء مصطفى اعبيد دفاك111852064003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية الزهاوي المسائية للبنينعبد هللا فراس حسن جعفر101951203039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنيناحمد علي فوزي جمعة131951252007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية ابن سينا للبنينحسين رعد هادي فزع111951017012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيذكرنينوىاعدادية الفرقان للبنينمؤيد محمود نوري جمعه171951124061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيذكرذي قارالمسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء جاسم عوده عبد جريش221951312004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية الشماسية للبنينوليد خليل ابراهيم حسن131951023058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيذكركربالءاعدادية اإلقتدار للبنينمجتبى عباس قلندر احمد271951019057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية الكوثر االهلية للبناتزينب صالح مهدي عبود141952141001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينسجاد كريم بوهان مخيلف151951071112

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيانثىواسطاعدادية االوائل االهلية للبناتزهراء سمير غافل خليف261952080006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية المحمودية العلمية للبناتاالء انور محمد جاسم111952080002
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتزهراء سعد بداي خماط281952070039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيذكرميساناعدادية الثورة للبنينمحمد المهدي منتظر صفاء سلمان281951001120

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكركربالءاعدادية جابر االنصاري للبنينياسين علي فاضل علوان271951002192

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية دار المعارف االهلية للبناتانفال شاكر حسين شاطي111952126001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرواسطثانوية الزبيدية المسائية للبنينكرار حسن عبيد سلمان261951205051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرواسطاعدادية العزيزية للبنينمحمد رمزي عزيز خضر261951014049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينسجاد عزيز محمد حمد121951022010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينحيدر كاظم هادي عبد141951201119

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتنبأ طارق مجيد محمد111952065056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية المهج للبناتسرى زهير مزهر احمد141952102022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنيناحمد باسم عبد عبيس111951201002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الصديق المسائية للبنيناحمد يحيى يونس فارس141951200023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحمد جعفر صادق عبد الرضا161951353007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيذكرصالح الديناعدادية الروافد للبنينايمن حبيب عبد حسين181951085006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينمحمد صادق عباس عواد عبد الحسين241951203191

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكركربالءاعدادية المكاسب للبنينحيدر سلمان جبهي عباس271951003022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينمحمد جعفر درويش مصحب151851001060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكركربالءاعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكرار حيدر سلمان وهاب271951151093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينحسين بهجت عبد الواحد كريم161951002043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الخوارزمي للبنينعلي طالب هليل عجيل221951009029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنيناحمد سعدون رضا جواد111951201006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناتدعاء عصام خميس حمد111852064010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينعباس وليد عباس جواد141951021043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينحسين عالء ناصر عبد هللا151951001028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناتداليا زياد جواد مجيد131852111012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية الجواهري للبنينمرتضى باسم هاشم عزيز121951013031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيانثىبابلاعدادية المدحتية للبناتشهالء صالح حيدر خليف231952090011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتفاطمة علي هاشم صافي221952155014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينمرتضى كريم حسين عبد هللا251951150240

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاإلعدادية النظامية للبنينحسين علي ضياء الدين محمد141951021020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينحسين عبد الزهره عبيد حسن241851061028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيذكرالمثنىاالعدادية المركزية للبنينحسين جاسب كاظم عبدالحسين291951007037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية االنصار للبنينمحمد باقر خلف عبود131851003051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةمحمد عبد مهدي سلمان221951311156

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشامية للبنينعادل ياسر حسين سعيد241951015046

739 من 702صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية حماة للبناتندى مثنى خالد سمير111952084034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية النضال للبنينعمار زرزور سلمان مهدي241951014051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التفوق للبنينياسر حامد عبداالمير خطار241951062057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الصدرين للبنينمرتضى محمد فرحان غياض121951007081

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينخلدون محمد ابراهيم حسون111951021029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتزهراء رعد جبار محمد151852048015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيانثىالنجفاعدادية البتول المسائية للبناتنور عبد الزهره عبد الحسين عبد الزهره251952170124

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجزيرة للبنينمحمد ماجد عاصي حمد141951018107

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية التراث األهلية للبنيناحمد ابراهيم مهدي وثيج241951043001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية الخلود للبناتهديل حسام جبار عباس121952093025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينعبد هللا عالء تايه علي141951013059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينليث مهند واثق محمد161951020081

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينكرار صادق سلمان عبود161951358109

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية الفيحاء للبناتزهراء كاظم جبر هاشم151952048012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينجالل عمران حسن رضا101951008008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية القدس للبنينعبد الرحمن رافع فراج عبد الواحد101951014050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينعبد هللا شاهر مهدي صالح191941067039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينحسين كريم عريبي محمد161951352064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكربابلاعدادية الحلة المسائية للبنينمحمد الباقر حسين شاكر مهدي231951251246

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرالنجفثانوية براثا االهلية للبنينسالم غازي وارد رحيم251951205069

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةأعدادية الطارمية للبنينيوسف جعفر صادق عبد121951022045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية السماحة المسائية للبناتساره اياد خضير عباس111952215042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينحسن احمد شهاب احمد141951059003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينمصطفى عبد الجبار ستار خماس141951011069

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيذكرالديوانيةثانوية ابن حيان المسائية للبنينحسين حلبوص طوير طنجير241951202008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىكربالءاعدادية ام عمارة للبناترمله انور عبد الرحيم محي271952071020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البصرة للبناتزهراء علي كاظم جاسم111952109025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتمريم عالء عبد الرضا علي161952184091

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النخبة االهلية للبنينمحمد عباس جاسم حيوك221951363048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية وادي الرافدين للبنينزين العابدين شعالن عيسى العيبي131951026009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية الفوز للبناتساره عادل عيسى علي131952099016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينعبد هللا ماجد خلف ساجت221951035056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينحيدر علي جمعه رشيد161951006041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيانثىالرصافة االولىالخارجياترسل رياض كاظم حسين131952401009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينجعفر عبد االمير صالح مهدي121951201079

739 من 703صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحمد فليح سلمان عبيد241951061004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية السيدية المسائية للبنينسعد جمال محمد اسماعيل111951209018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحمد عباس سيد عبيد121951201005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية السيف العربي للبناترفل عقيل مهدي عبد الحسن131952111008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيانثىديالىاعدادية الزيتونة للبناتبانو اريان عادل توفيق211952092005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الفوز للبناتدعاء حيدر خضير حمدان121942094087

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيانثىالكرخ االولىاعدادية الرحمن للبناتسميه علي حرج عباس101952103016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية الجمهورية للبنينعلي عبد الزهرة دواي مونس141951016064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرالمثنىاعدادية الرميثة للبنينمصطفى عبداالمير وطن زروك291951002116

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةمحمد كامل رزاق حرب221951311161

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةاعدادية رقية بنت الحسين للبناتبنين جواد كاظم ناصر121952087006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيانثىاالنبارثانوية راوة للبناتبلسم مروان حميد سلمان191952145002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبنينعباس كريم عوده علي221951053026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينواثق مسلم رمضان عبد الرضا161951426038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينحسن عبد الرضا عجيل حسن161951006025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيانثىالمثنىاعدادية الخنساء للبناتدعاء جبار شوين حاجم291952056010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية العراق الناهض للبنينصادق حيدر علي جبر151951003025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية المروج للبنينياسر عامر حسن حمد141951013094

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينمحمد احمد فياض عمر111951156065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية دمشق للبنينيقظان وليد خالد عبد111951021111

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية الصديق المسائية للبنينياسين كريم عباس محمد141951200225

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرديالىثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينهمام عبد االله احمد داود211851059031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرديالىاعدادية مندلي للبنينموسى علي فرحان موسى211851034012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكربابلاعدادية الجهاد للبنينحسين رزاق محمد حمزه231951004016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية النهرين للبنينعلي صادق جعفر محسن111951020042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية الغزالية للبنينمرتضى حيدر عبد علي شالكه101951008048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية المحمودية المسائية للبنينعبد الرحمن هادي ناصر فاضل111951201042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية بردى للبناتزينب ستار جبار عبد الرضا221952163033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحمد خضير جمعه ناصر111951156004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية ابراهيم الخليل المختلطةحماد يونس خلف صبار101851160005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الحبوبي المسائية للبنينفيصل عبد الرزاق عبد الكاظم كزار251951150181

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية سمية المسائية للبناتفاطمة كاظم نسيم ساري151952080036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينحسين سعود كاطع وراد221951307054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكراالنباراعدادية القدس المسائية للبنينسجاد شاكر محمود محمد191951338019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنيناحمد نجم عبد هللا محمد101851018003

739 من 704صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةثانوية سومر للبناتنور محمود شاكر محمد141952072050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتطيبه واثق عبد حسن141952100024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية محمد بن مسلمة للبنينعبد المهيمن صالح علي عبد هللا111951156048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية العقيدة للبناتاميمه احمد عباس عمران111952074007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية السياب للبنينعلي حمد عويد جياد131951030032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينحيدر عباس سنيد نجم151951071093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية السياب للبنينمسلم عقيل ناجي حسن131951030051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التآخي للبنينعلي كاظم منذور عاجل241951029021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية قباء للبنينكرار علي جابر سعد151951010035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيذكرنينوىثانوية ربيعة المسائية للبنينعبد الكريم خميس علوان نزال171951359026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية مريم العذراء للبناترشا ماجد حميد مجيد111952073016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالرصافة االولىثانوية حطين المسائية للبنينلواء عباس فاضل الزم131951252083

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية بغداد للبناتفاطمه عقيل زغير عبد131952070030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الرافدين للبنينالمنتظر عماد طه مشوش151951001009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية العزة للبنينحسين كريم حسين طرخان251951016003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيانثىالرصافة الثالثةاعدادية امنة الصدر للبناترسل ماجد اشليح سلمان151952049007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الشروق للبنيناحمد رياض حمزة جخيور121951032001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالديوانيةاعدادية التأميم المسائية للبنينعبد هللا جاسم صالح عوده241951203124

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية الفداء للبناتفاطمه عصام محمد مرعي141852100030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االسراء للبنينهشام محمد خضير حسن101951011055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيذكرواسطاعدادية حامل اللواء المختلطةبهاء ضاحي عبيد موازي261951155007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينسجاد احمد كاظم محسن111951200070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةالثانوية المعينية للبنينعلي محمد ناصر علوان111951022015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينضرغام ميثاق عبد الهادي عبود141951201161

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية العزة للبنينمنصور حسين علي كاظم251951016018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينعز الدين فارس غانم عاجل101941020122

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكربابلثانوية الشوملي المسائية للبنينغيث امين غاوي عيدان231951257095

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البصير االهلية للبنينمصطفى سلمان خضير نعمة161951412036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةثانوية زبيدة للبناتاستبرق احمد حسين محمود111852108002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرصالح الدينثانوية الحاتمية للبنينمحمد صادق خير هللا عبد احمد181851301023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىالرصافة االولىثانوية شمس الحرية للبناتعذبة عبد الرحمن حسن عبد هللا131952079017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاعدادية عكاظ  للبنينسلوان اركان حسين موسى131951024022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينعلي محمد رحيم سلطان111951200125

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيذكرالنجفثانوية الشهيد عز الدين سليم المختلطةفالح ماجد احميد مذبوب251951124009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناترقيه رائد محمود علي141952110013

739 من 705صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينوسام عالء حسن عبد الزهرة111951009088

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية رقية للبناترسل عمر هادي صالح111952069007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الجهاد المسائية للبنينحيدر محمد نشيم عسكر111951200064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةثانوية الفرات االهلية للبنينعلي هيثم عبد علي111951041014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةالخارجياتسارة فتاح حسن رشيد111952401017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينمرتضى محمد حسين معيفي151951017063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االبداع المسائية للبنينامجد ثائر عزيز كريم121951202006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالكرخ االولىثانوية صقر قريش المختلطةسلمان حسن سعدون داود101951155006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية المعرفة االهلية للبناتمعصومه خلدون جبار كريم131952131010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية االمين للبنينابراهيم مثنى شريف ابراهيم101951018001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية الرشد للبناترؤى علي دريول حسن131852109008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية طارق بن زياد للبنينمهيمن محمد يوسف محمد141951020079

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىالرصافة االولىاعدادية نازك المالئكة للبناتنبا صفاء عبد الخالق علي131952086024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرالنجفاعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي هادي محمد جبر251951009081

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيانثىالكرخ الثانيةاعدادية األمل للبناتضحى ضياء صبحي حسن111952065038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيانثىالكرخ الثانيةاعدادية البتول للبناتأمنه محسن كاظم بشير111942072002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةاعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحمد كريم بسيله جواد141951201031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرديالىثانوية اغادير المسائية للبنينمحمد سعدون نافع غفور211951282028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية االعظمية للبنينبكر عثمان محمد عبد هللا131941001027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيذكرالرصافة االولىثانوية النجاة االهلية للبنينعلي المرتضى صبري جابر حسين131941047006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنيناحمد حسان عبد علي حسن161951047003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينحيدر محمد عبد الرضا خضر161951084080

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينحيدر ثجيل شلبه راضي221951033033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الينابيع المختلطةحسن حمد حسين حمد161951302005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرواسطاعدادية بدرة للبنينمحمد محمود عوده مطر261951021024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينابراهيم فالح حسن شنشل111951058002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيذكراالنباراعدادية الخوارزمي للبنينعثمان احسان علي ابراهيم191951071014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غدير خم للبناتعرين عبد الرضا ريسان عباس161952268010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكربابلثانوية النهروان المختلطةنزار عبود عبيد عنظول231951181036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرديالىثانوية نوح للبنيناحمد محمد زيدان خلف211851053006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية األصفياء للبنينمقتدى ماجد حميد غنتاب161951099030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية ام القرى للبناتزهراء صالح علي عبد العباس141942079048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية طارق بن زياد للبنينمحمد عدنان نجم عبد هللا141951020061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيانثىصالح الدينالخارجياتهبه زياد هادي سلمان181952401005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيدية للبنيناحمد محمد رفيق وفيق111951004018

739 من 706صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرديالىاعدادية ديالى للبنينمحمد قيس زيدان ناصر211951012025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلي احمد حسن علي161951060116

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعبد هللا حسام حبيب عزيز161951060106

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية العامرية للبنينعبد هللا محمد سهام رفيق101951020101

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةثانوية الُرسل االهلية للبنينمصطفى صباح ابو بكر سالم141951183011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيانثىالكرخ الثالثةثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتنور حيدر جمعه حمودي121952088010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرواسطاعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينعلي هادي جليب سعيد261951027057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيذكرالرصافة االولىاالعدادية المركزية للبنيناحمد محمد صبري مجيد131951010003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرالرصافة الثالثةاعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينحسن وليد حاجي علي151951017014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينعمار علي خلف خويط221951314061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية االبداع المسائية للبنينذو الفقار احمد ودود محمد121941202041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيانثىديالىثانوية االماني المسائية للبناتزينب عاد عبود خليل211942292028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية االبتهال للبناتايه امير حسين وفر141942069005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحمد خضر عبد الواحد شري161951358007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيذكرالكرخ االولىاعدادية المأمون للبنينعمر عبد السالم عارف شكر101951006021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيذكراربيلثانوية هلمات للبنينعلي خميس محمد مطلك311941006005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيذكرالرصافة االولىاعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينمحمد احمد خلف عسكر131941004044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيذكرالرصافة الثانيةإعدادية بطل خيبر للبنينبراق ايهاب كاظم داود141951011011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينمنتظر حيدر جاسب روضان221951091078

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية العالمة االميني للبنينجاسم علي شاناوه ياسر221951054009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الفردوس للبناتنور جمال ناجي عبد علي131942118278

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينحسن موسى عبد ذكر221951091021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكفل للبنيناحمد خضر عباس عمران231951032001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيذكرواسطثانوية النخبة االهلية للبنينكرار حيدر محسن عريبي261941054046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيذكرواسطاعدادية الحي المسائية للبنينجسام فرج شريف جبار261941202011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيذكربابلاعدادية الكفل للبنينمحسن خضر عباس عمران231951032028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيانثىالرصافة االولىاعدادية الثورة العربية للبناتلمى زهير نجم عبود131942093094

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيانثىديالىثانوية قزانية للبناتحنين عمار موسى داود211952104004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيانثىالكرخ الثانيةثانوية اسماء للبناتشمس محمد ناصر عبد القادر111942100019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيذكرواسطاعدادية الكسائي للبنيناحمد هشام محسن زاير261941037002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى424.0تطبيقيانثىديالىثانوية رزكاري المسائية للبناتجيالن احمد عبد الحكيم عبد الرحيم211952290006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيانثىالرصافة الثانيةثانوية دجلة للبناتحوراء محمد داخل عباس141942078028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيانثىالكرخ االولىاعدادية بغداد للبناتزهراء انذار دحام بشان101942117044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيذكرالكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية للبنينمحمد صادق علي درويش كاظم121941030181

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى435.0احيائيذكراالنباراعدادية بروانة للبنينعبد الستار جمال فرحان مشعل191941067032
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيانثىالرصافة الثانيةاعدادية زينب للبناتزينب عالوي ضميد حيدر141942110098

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0احيائيذكرالديوانيةاالعدادية المركزية للبنينمهند باسم عبد سرحان241941001318

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتبتول حامد سلمان جبار161952216005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االصمعي للبنينسجاد محمد كامل عبد الحسن161951010042

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتزينب خليفة عاشور مبارك161952209025

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنينعبد الرحمن خالد توفيق احمد161951062055

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتهاجر عبد الرضا شهاب أحمد161952233031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتسكينة طارق خضير خلف161952145024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتتبارك عبد الحكيم مهدي لفته161942169027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتزينب فخري حسين عيسى161942169059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتتبارك صبار عجيل عريان221942143059

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزينب سعد حريجه عجيل221952323067

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينحيدر ستار جبار محمد221941307053

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.1احيائيذكرالكرخ االولىالحارثية-ثانوية المتميزينسجاد محمد صالح جواد101941028040

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0احيائيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينحسن عالء محسن عليوي221941002049

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينحسين احمد هصاري ناصر221941306059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0تطبيقيانثىكركوك اذار للبنات11اعدادية اسراء شوكت محمد رؤوف احمد201952136001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبنينمصطفى صالح حمود صالح161951076081

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزينب وليد كاظم عزيز281952190048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0تطبيقيذكرميسانثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةعبد هللا عودة خالف عبد هللا281951150006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0تطبيقيانثىميساناعدادية الفرات للبناتفاطمه حيدر صدام لعيبي281952060060

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0تطبيقيانثىميسانثانوية المشكاة للبناتتبارك سهيل نجم غضبان281952081007

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمهند طارق جابك حسن281951151770

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0احيائيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتمروه احمد لطيف مزيد161942184243

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتمريم حميد مالك عبود161922381043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتسكينة عباس ناصر عبد هللا161922217052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينسعد احمد محمد مالح161921052032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينمنتظر علي خضير عباس161921013057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ادبيذكرالبصرةاعدادية غانم سوادي للبنينحمد عبدالسالم خضير طاهر161921068014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ادبيذكرالبصرةالخارجيونعلي جواد كاظم عطيه161921400053

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينصالح لفته عبد هللا غافل161921061046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ادبيذكرالبصرةاعدادية غانم سوادي للبنيناحمد كريم عبد الزهره بريدي161921068004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينمحمود عبد هللا مهاوي جبر161921004060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ادبيذكرالبصرةثانوية المدينة للبنينعباس منصور قاسم شخيمت161921029029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتزينب خميس ناعور محمد161922242049
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينكرار حيدر هاشم سلمان161921004047

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ادبيانثىالبصرةثانوية الحضارة العربية للبناتكفايه مطر ذياب صالح161922181032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينعلي جهاد دعير مكي161921112034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ادبيانثىالبصرةثانوية بحار االنوار للبناتنور منير محمد عبود161922458037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ادبيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينمحمد جعفر جمعة عبد هللا161921033060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينمرتضى عباس محسن رحيم161921004062

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينمحمد عبد الحميد عيسى جعفر161921049084

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينحسن حميد حسن ديوان161921039015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ادبيانثىالبصرةثانوية الماجدات للبناتمنتهى عوين فرحان عليوي161922211020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينمهدي مضر ناصر حسين161921013063

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ادبيذكرالبصرةثانوية نور سين االهلية للبنينعادل ضياء عقيل جابر161921437003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ادبيذكرالبصرةاعداية التضحية للبنينكرار صافي مطلك سالم161921053028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ادبيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينمحمد عبد الغفار جاسم هاشم161921051042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينمحمد عامر حسن جاسم161921015052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ادبيانثىالبصرةثانوية الزوراء للبناتسجى عقيل ناصر حسن161822180009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتنور عادل يونس حيال161922170058

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينمحمد جاسم محمد مهاوي161921097093

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينمحمد باسم ناصر شبيب161921049075

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينعلي منعم عودة عسكر161921045039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينحسنين صفاء عطوان ديوان161921013015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ادبيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنيناحمد توفيق عذاب ناصر161921112004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينكرار عبدالعالي عبد هللا جاسم161921047077

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ادبيذكرالبصرةاعدادية األزكياء للبنينحيدر جاسم محمد خضير161921097041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتبنين عباس صالح سويد161952380011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتزينب جواد كاظم مطشر161952241011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية غانم سوادي للبنينمنتظر موسى ساري حاتم161951068049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينبالل نجف حسين سنافي161951047014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتفائزة فارس شعبان جايد161952233025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاسراء عبد االمير محسن جويد161952152006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينمجتبى عبد الحميد خلف محمد علي161951020082

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء فاطمة سالم عبد الخالق عبد السيد161952198021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتزينب سامي طالب فرج161952165032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينخضر كاظم زامل ليالي161951359019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتزهراء ياسر محمد عبد هللا161952383063

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتاسراء سعدون صبري عبد161952237003
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتتبارك عبد الجليل عبد ثجيل161952210021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينعلي حسين ساجت ضايف161921014033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتزينب سامي عبد هللا علي161952227018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتسارة ستار طالب عبد الرزاق161952280022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينياسر عادل سامي عبد القادر161951358152

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتزينب عماد يوسف صباح161952226055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفرات االهلية للبناتفاطمة عيدي جابر الزم161952197006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتشهد عقيل سالم عبد الرزاق161952152032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعلي مكي عبد الصاحب محمد161951084187

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعباس فؤاد عبد العباس جارح161951084118

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينمسلم عقيل صباح جياد161951357354

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحسين عالء كاظم محمد161951047034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية كفر قاسم للبنينعباس حسين علي حسن161951102014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتمريم وليد احمد ياسين161952234055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتزهراء محمد فاضل عباس161952253014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينحسن عداي عبد علي دويلي161951357062

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية نور الحق االهلية للبنينمحمد سالم ياسين ليلي161951119028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية منارات الحناء االهلية للبنينعلي محمد محسن جاسم161951426027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينمؤمل فاضل منشد عبد الرضا161951004053

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتفاطمه حكمت حيدر سلمان161952163021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتزينب عباس فياض ماضي161952176055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينكرار حيدر عبد الصمد حسين161951084196

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينجابر ستار جابر عبد هللا161951355030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية شط العرب االهلية للبناتزينب سيف الدين راضي رشم161952184052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية نهر العلوم االهلية للبنينحسن شهيد عباس سهر161951390001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتهجير مكي حسن محمد161952259040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0تطبيقيانثىالبصرةالخارجياتدعاء محمد كريم شجر161952401026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0تطبيقيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينحمد عبد الكريم حمد حمود161951001061

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتصبا عبد الكريم عواد ثابت161952163028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتزينب حسن صبر محي161952245025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية سبأ للبناتابرار علي كريم علي161952174002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية علي بن ابي طالب للبنينعبد الكريم محمود مرزوك جابر161951030050

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينابو الحسين اسعد خلف رحيم161951352006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينمصطفى حسين عبد الزهره جابر161951340045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناترقيه محمد مهدي زايد161952164027
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البصير االهلية للبنيناحمد عبد الستار ميري علي161951412004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناترغد حيدر زيارة ناصر161952176036

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينكاظم جاسم محمد شندي161951074047

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ادبيذكركربالءاعدادية اسامة بن زيد للبنيناحمد طالب عبيد هادي271921016007

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتدعاء جبار علي جبارة221922193016

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ادبيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتبنين عقيل عبد الزهره سلمان221922190007

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ادبيذكرذي قارثانوية الحقيقة للبنينسيف جبار فالح جياد221821052004

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتدعاء علي عبد الجليل مهدي221922149019

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ادبيانثىذي قارثانوية الغدير االهلية للبناتأطياف شاكر طريم حايف221922417001

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية العرب المسائية للبنينبدر خالد شنيور حسين161951370012

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتبتول عبد الباري عبد علي221952427014

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية السوق للبناتشهد صباح راضي عباس221952209038

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية المسار المختلطةسيف علي كاظم طعيمه221951255014

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناترواء عيسى عبد هللا فرحان221952155006

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتكوثر رضا حسن حسين221952190049

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية اليرموك للبنينعلي سمير كاظم هادي161951033066

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةامنه احمد عزيز كرم221952311007

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ادبيذكرالبصرةثانوية المسيرة المحمدية للبنينمنتظر جعفر بخيت مظلوم161921311035

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنيناسد علي عالء عبد االمير جابر161951019012

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينعلي حيدر صادق نجم221951307147

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتساره علي صياح سباهي221952150026

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0تطبيقيانثىذي قارثانوية بابل المختلطةزهراء عبد المحسن حيدر عكله221952259007

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتسجى حسين مهدي صالح221952102039

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنينحسن علي جمعة جالو161951136004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0احيائيانثىذي قاراعدادية الفضائل للبناتابتهال صادق بركة حيدر221942104004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0احيائيذكرالمثنىاعدادية ابن حيان للبنينمنتظر ناجح مسير ردام291941100142

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0احيائيذكربابلاعدادية الفجر المختلطةحسين علي عبيد مجبل231941173046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0احيائيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينسجاد قاسم شهاب مطشر221941058031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الفواطم للبناتصفا جاسم هادي هاشم161942172017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0احيائيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينحيدر سامي نجم عبيد221941041033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0احيائيانثىذي قارثانوية المستقبل األهلية للبناتجنات علي عبد كاظم221942139043

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينسجاد عبد الكاظم هالل شريف221941020026

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0احيائيذكرذي قاراعدادية الغراف المسائية للبنينمنتظر سرحان منشد عبد221941302061

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0احيائيذكرذي قارثانوية الرازي االهلية للبنينذو الفقار فائق جمعه حسين221941093043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0احيائيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينعلي احمد صبير مانع221941041054
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0احيائيذكرذي قارثانوية صفي الدين للبنينسجاد باسم منشد صبيح221941061021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0احيائيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينعون سالم مهاوش عبد هللا221941035167

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكباسي للبناتكوثر اسعد سامي جمعه161942247078

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0احيائيذكرالبصرةثانوية الطيف االهلية للبنينمحمد رياض محمد جبر161941430007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزهراء فالح حسن مطير221942143151

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0احيائيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينمحمد مصطفى شاكر علي161941019039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينكرار حسين هادي يوسف221941033095

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينرامي عبد الحسين حمود لفته161841047019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينطه عبد القادر طه محمد161941358017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0احيائيذكرالبصرةثانوية البصير االهلية للبنينمحمد بشير سليم عبد161941412008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0احيائيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنينمجتبى جهاد كاظم داود161941354040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية387.0احيائيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنيناحمد محمد كرين عوده161941354005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمصطفى ليث حبيب سلمان161941047032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0احيائيذكرالبصرةثانوية التحرير للبنينعيسى احمد عيسى مالح161941419012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتفاطمة ثامر سعد وادي161942241023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0احيائيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتكوثر عبد الكريم حسن شمخي161942148027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيذكرالبصرةاعداية التضحية للبنينزين العابدين حسين فاضل حنون161941053010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتزهراء عدنان مناتي سلمان161942210038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتزهراء كاظم عبد الكريم حمزه161942218051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينمصطفى صفاء عذبي عبد الشهيد161941352112

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0احيائيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلي طاهر فاضل وافي161941060078

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيانثىالبصرةثانوية النور للبناتمريم مصطفى برزان جاعد161942275018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيذكرالبصرةاعدادية حمدان للبنينحيدر عبد الكريم حسين منصور161941046003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيذكرالبصرةاالعدادية المركزية للبنينغياث اسعد قاسم عبد الصمد161941001082

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتزهراء صادق عبد الحسين محمد161942234041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينمحمد الباقر علي ناصر عبد هللا161941060112

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتحنين عباس عبد خليف161942148005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينحسين سمير عبداالمير نعيم161941020015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيذكرالبصرةاعدادية العراق المسائية للبنينسيف علي حيدر شرهان161941357027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيذكرالبصرةثانوية االمال االهلية للبنينمحمد حسين هادي فهد161941128018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتام البنين عبد الهادي ناصر زامل161942242004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البصرة للبناتنور عبد هللا محمد يوسف161942234089

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلي إبراهيم أحمد يوسف161941085078

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيذكرالبصرةثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينمحمد مقداد عبد العزيز مزهر161941122010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتبشرى عبد الكاظم حسين تعبان161942244018
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينيوسف رحيل مشكور محمد161941013057

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتهبه هللا ثائر انس ياسين161942241031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيانثىالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبناتفاطمة جاسم محمد شندي161942461013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيانثىذي قارثانوية الفجر المسائية للبنينفاطمه علي جبار محمد221942309021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيانثىالبصرةثانوية الجامعة للبناتبنين قاسم عبد الحسن طاهر161942155005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتبتول عبد السالم محمد علي صالح161942381017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكنوز النموذجية  للبناتغصون جاسم كاظم مفتن161942166019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينسجاد حسين ياسين عبود161941352048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينجعفر صادق اسماعيل عبد الواحد161941352025

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينمحمد جاسم محيل بردي161941355072

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتاالء وليد صالح راضي161942280011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىالبصرةثانوية المآثر للبناتزينب احمد اسماعيل علي161942455010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتبنين فيصل هاشم حسين161942219009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحسين علي عبد النبي مرزوك161941047009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينكرار ياسر حواس عبد161941013041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0احيائيانثىالبصرةثانوية الحضارة العربية للبناتطيبه طاهر جاسم حسين161942181017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفارابي االهلية للبناتزينب عباس سليم معين161942272009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتوعد رحيم لزيم سموم221942135209

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتفاطمة حسين نصيف حسين161942381086

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنور جبار دخيل خوين161942381112

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاالء امجد عبد الحافظ مطشر161942381006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينعلي زين العابدين عبد الوهاب محمد161941019029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيذكرالبصرةثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينمحمد عبد اللطيف نوري عزيز161941110020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنور الهدى هادي عودة طعمة161942381110

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0احيائيذكرالبصرةاعدادية شهيد العقيدة للبنينحسين مرتضى شاكر حسين161941043002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنور علي حسن حمود161942381116

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينعباس مجيد عوده حسن161941355037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيذكرالبصرةالخارجيونمحمد عبد الناصر جميل محمد161941400039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبنينحسين معروف صباح حاجم161941044009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتفاطمه محمد عنيسي جوي161942150048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينزين العابدين عامر هاشم شرهان161941007016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلي عبد الحسين عبيجي رابض161941060083

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيذكرالبصرةالخارجيونمرتضى عبد الستار جبار مال هللا161941400041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتسرى قاسم عبد الساده بدر161942150035

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتنور الهدى حسن جري عبود161942148030
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيانثىالبصرةثانوية مدينة العلم االهلية للبناتنبأ ازهر عباس معتوق161942163059

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتمريم سلمان داود عبد الكريم161942265035

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيذكرالبصرةثانوية الطيف االهلية للبنيننواف نوفل عبد الحميد عبد المعبود161941430011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتسجى سهيل نجم عبد 161942257033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيانثىالبصرةثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتبنين احمد باقر فنجان161942183020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0احيائيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتهدى ابراهيم جبار مهجر161942259061

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينسجاد زكي عباس عبد الحسين161941013022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتسميه ابراهيم عبد الواحد ايوب161942235023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتعلياء سعد حميد مشكور161942241020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0احيائيذكرالبصرةالخارجيونرضا عبد الحسين علي عذيب161941400017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0احيائيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنيناحمد صفاء يوسف عبادي161941007004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناتمريم محمد جاسم حمادي161942332102

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينحمود مجيد صالح حسين161941355026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتفاطمه احمد صالح محمد علي161942148024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0احيائيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتزينب محمد مولى مهاوي161942215010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناترضيه مهذب كوكي سفاح161942173011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتمنتهى دحام صبري جازع161942173034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0احيائيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينيوسف عالء كاظم جاسم161941084139

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0احيائيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينحسين عدنان وهيب خلف161941017008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتزهراء مضر جاسم شحيت161942169050

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0احيائيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالزم باسم الزم حسوني161941353017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0احيائيذكرالبصرةثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينمجتبى اسامة عباس احمد161941085055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0احيائيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتآيات جبار مناتي سلمان161942208001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينعلي كريم خضير حسين161941355059

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينسجاد اسعد عبد الواحد خشن161941015008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0احيائيذكرالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبنينمؤتمن عبد هللا كاظم عجالن161941108017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزهراء نوري عبد الحسين كريم161942381051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العشار للبناتنرجس حسين مصطفى جاسم161942228122

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينرسول محمد حنوان كاظم161951110031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينحسين عبد الكاظم جاسم عليوي161951007040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكنوز النموذجية  للبناتفاطمة زكي مهجر يعكوب161942166020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المعقل للبنينمحمد عباس جوالن رشك161951019143

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينحسين عاهد حسن عبود161951007038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتهدى حيدر علي حيدر161952176101

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبناتطيف غازي عزيز جميل161952296016
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحمد نصير جواد كاظم161951139004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0احيائيانثىالبصرةثانوية المبادئ للبناتنبأ حمزة عباس لفته161942177015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناترواسي هاني علي حسين161952218031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0احيائيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنيناحمد باسم كاظم جواد161941007003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0احيائيذكرالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبنينالسجاد نجيب فارس حمادي161941108002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0احيائيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينمنتظر جواد كاظم صالح161941049046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية البصرة االهلية للبنينمرتضى حسين محسن محمد161951132015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتفاطمه عبد الكريم كركوش سالم161952219029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتعذراء حمد جاسم مساعد161952173022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنينعبد الحميد فيصل حميد نعيم161951011028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0احيائيانثىالبصرةثانوية الحضارة العربية للبناتريم علي حامد طحيمر161942181009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناتمريم مالك سبتي حسن161942226114

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتزهراء محمد حسن عباس161952459008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحمد كاظم نافل روف161951353016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينعلي اسعد محسن لعيبي161951027023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبنينعلي راضي علي عبد161951067032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االعالم للبنينمصطفى حسين يوسف شبوط161951045046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الطالئع للبنينعبد هللا علي شرهان خنيفر161951012039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية األصفياء للبنينمحمد خلف رحمه حسون161951099023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471.0احيائيانثىالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتامنه عبد الهادي صبيح مجيد161942162004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية نازك المالئكة للبناتبنين طاهر لفتة محمود161952265007

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحمد فالح عبد الحسن احمد161941358003

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتشاه زنان محمد شعالن جاسم161942383092

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0احيائيانثىالبصرةاعدادية القرنة للبناتهدى ماجد عيادة فياض161942154049

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0احيائيذكرذي قارثانوية الحكمة األهلية للبنينخالد سعدي كشاش خضر221941040064

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينحسين محمد مردان عويد161951355054

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعلي حسين علي حسين161951363133

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينحسين عادل فيصل غصاب161951363061

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار البديع األهلية للبنينكرار حسن علي محمد161951083091

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينعلي كريم ناصر محمد161951028036

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0احيائيذكرميسانثانوية دجلة للبنينحسين علي عبود جبر281941012017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتتقى عالء رحيم هاشم281942190027

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيانثىميسانثانوية قلعة صالح للبناتريا عباس فاضل رسول281942066012

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحمد عبد هللا حميد عطوان281941151019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيانثىميسانثانوية التحرير للبناتامنه نوري حنظل جوده281942057005
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيذكرميساناعدادية ميثم التمار للبنينسيف علي حسين حديد281941016015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيانثىميسانثانوية العذراء للبناتدالل عويد بارون مطلق281942058010

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينمؤمل رسول شنين حسن281941010020

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيانثىميسانثانوية خولة للبناتاالء رحيم عبد الرضا عبد الخان281942083003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيذكرميساناعدادية اإلعتدال للبنينأيمن محمد جبار عبيد281841017001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحمد طه ياسين خضير281941151017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0احيائيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتتقى علي موفق اسماعيل281942070009

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينحسين عطيه زغير سلطان281941151061

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0احيائيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينليث محمد راضي لفتة281941011039

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية األصفياء للبنينماهر علي خلف بديوي161851099025

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينمنتظر احمد كاظم جوده161951028057

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنيناحمد صفاء عباس شهاب161951007004

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينحسين صباح صاحب معيجيل161951017017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية ابن النفيس االهلية للبنينكرار رمضان كبيح كشيش161951345015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينكرار مرتضى شاكر كريم161951364154

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائيانثىميسانثانوية العمارة للبناتأمل كريم رحيم حميد281942059001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيانثىميسانثانوية غرناطة للبناتفاطمه علي عزيز صالح281952074029

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعقيل محمد شبيت كاطع281951151404

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0تطبيقيذكرميسانثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي السوداني للبنينعلي جعفر يوسف عبد النبي281951028011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0تطبيقيانثىميسانثانوية كميت للبناتاسراء علي عبد العزيز حواس281952067001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العزم المختلطةمنتظر عبد الرحمن خلف كاظم161951309052

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462.0تطبيقيانثىميسانثانوية العمارة للبناتايالف عبد الكريم محيسن جحيل281952059007

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتندى حامد رسن سلمان281942190120

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0تطبيقيانثىميسانثانوية المشرح للبناتوالء علي عبد الحسين محمد281952072014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتسارة عادل محمد ابراهيم221942113160

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية384.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتحوراء سالم صبار وحيد221942321043

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزهراء محمد كاظم جلوب221942323157

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0احيائيذكرذي قاراالعدادية الشرقية للبنينعلي عبد هللا محمد فلفل221941007060

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0احيائيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحمد شاكر عبد الجليل وادي221941035008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد رحمن عبد الحسين كيطان221941010066

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينحيدر شهيد شواي ربيع221941306090

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0احيائيذكرذي قارثانوية الصمود للبنينمحمد فتاح اسماعيل خليل221941008023

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتزينب احمد عبد الجليل عبد221942125126

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتزينب عبد المهدي شمران عيسى221842125104

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينباقر ناصر ياسر ثابت221941306038
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينامجد محمد عرمش جنب221941306032

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيانثىذي قارثانوية النجاح االهلية للبناتمنار مجيد خلف شبوط221942195011

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتدالل فهد معيوف معلول221842153084

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعباس جميل عبد الرضا هاشم221941306142

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيذكرذي قاراعدادية مهد االنبياء للبنينابراهيم محمد حريز جبر221941068001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينمصطفى ندام عبيد عطيب221941306288

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينمسلم محيسن نايف مطشر221941307136

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىذي قارثانوية النرجس اللبناتفاطمه محمد عبودي عجالن221942182017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتسمر رشيد طعمه عبد الحسين221942153216

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتمنتهى شاكر سالم داود221942321144

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0احيائيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينمرتجى اياد خضير عباس221941035222

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشطرة للبناتدينا علي محمود هوبي221942161031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتختام نزال فنجان حسين221942153106

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحمد كمال فندي صكبان221941306022

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيذكرذي قارثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينجعفر صادق طارش حمد221941315003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحمد حاكم مدلول حيوان221941306004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيذكرذي قاراعدادية االخاء للبنينانور صباح عبد حناج221941037012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينمصطفى كامل لويز مخيلف221941003234

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0احيائيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينصالح عالوي جواد صالح221941050013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتفاطمه حميد برزان منصور221942153251

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتهيلين هيثم حامد محمد221942153359

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينمحمد بومدين محسن عودة221941356094

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينحيدر يوسف حمود جبر221941003064

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتفاطمه احمد محسن صيهود221942125195

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتحوراء جاسم ثجيل شمخي221942321040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينعقيل جليل يدام مسير281941151136

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينحسين ناصر عبد الحسين علي221941356034

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتدنيا علي حسن سرحان221942150018

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنيناحمد عبد الحسين مكطوف حمد221941310010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحسين علي محسن طعين221941310047

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيذكرذي قارثانوية الصادقون للبنينحيدر فاضل مجرم عناد221941059010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينعلي ناظم بري حسين221941005046

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتحوراء حمود شيال دوحي221942141072

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيذكرذي قاراعدادية ابي الخصيب المختلطةاكرم صالح هادي كريم221941212002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيانثىذي قارثانوية النهضة للبناتافراح ساير فرهود داخل221942147010
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتعذراء حمود شيال دوحي221942141171

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينعبد الكريم عماد كريم عبد هللا221941356057

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيذكرذي قاراعدادية الناصرية للبنينمجاب عبد الرحمن نوري هاشم221941001080

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيذكرذي قارثانوية در الصفا االهلية للبنيناحمد رياض عبد الكريم عوده221941379004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيذكرذي قارثانوية جرف النصر االهلية للبنينامير باسم هاشم غضيب221941382006

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيذكربابلثانوية المصطفى االهلية للبنينمؤمل كاظم محمد حسن231941285013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيذكرذي قارثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينعلي الهادي سليم غالب كاظم221941315011

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيانثىذي قاراعدادية الفاضالت للبناتخالده خلف مزعل محيسن221942165029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيذكرذي قارثانوية صفي الدين للبنينحسن شريف شامي صيهود221941061009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيذكرذي قاراعدادية السالم للبنينحسام كاظم ثجيل عطيه221941013024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتميامي قيس جاسم محمد221942143275

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينعلي خالد عزيز صيهود221941319012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينمؤمل عبد الكاظم عذيب بجاي221941050035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزهراء كريم محسن شمخي221942143153

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0احيائيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتزهراء جاسم محمد زيدان221942190095

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينسجاد جميل عوده زغيرون221941310068

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنبا ريسان عواد راضي221942323304

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينايمن عبد المحسن لفته عليخ161951363029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية البرهان االهلية للبناتاماني محسن باتول جاسم161952278002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0تطبيقيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتمروه صاحب لعيوس هليل221952427064

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الحسن البصري للبنينحسين حسنين خضير سلمان161951036023

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينحسين احمد محيسن جبر221941310040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االخاء للبنيننائل حسن عبد صالل221951037057

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتزينب علي سعيد خلف221942323181

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتأسراء وليد أبراهيم صايل161952259001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينجاسم محمد خماط عبود221941310027

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الجزائر للبنينحسين شاكر عباس نعيم221951042025

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينليث حسين محمد جلود221951306106

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0احيائيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنينشاكر مارد عبد ثامر221941026022

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينسجاد علي ياسين ناهي221951300083

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينحسين علي ناصر حسن221951004015

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمين الصادق االهلية للبنينكاظم نوفل صبيح محمد علي161951131049

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0احيائيذكرذي قارثانوية بحر العلوم المختلطةحيدر حسين حنين جبير221941249001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0احيائيذكرذي قاراعدادية االصالح للبنينحسين علي ياسر جبر221941015011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيانثىذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنينايمان عرموط فهد داود221942301001
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيذكرذي قاراعدادية الدواية المسائية للبنينستار جبار عويد جار هللا221941313023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيذكرذي قاراعدادية ابراهيم الخليل  للبنينمحمد ابراهيم نايف عبد الحسين221941021095

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناترقيه مطيع عبد الكريم دخيل221942135063

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبنينطارق خضير عباس هتيمي161951067021

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النور للبناتبنين جبار خريبط سعيد221952156005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الرفاعي المسائية المختلطةزهراء عوده طعيمه محمد221952311013

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بوادر الخير االهلية للبنيناحمد علي ابراهيم عويد161951343002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينحسين محمد عثمان حسن161951006036

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الجمهورية للبنينعلي حقي عبد الكريم نعمه221951002032

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0تطبيقيانثىذي قارثانوية النصر المسائية للبنينمريم عبد الغني حسين عبد هللا221952314008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0تطبيقيذكرميساناعدادية االرشاد للبنينحسين محمد عبيد شويلف281951101014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينصفاء ثامر رهيف عويد221951003034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الفواطم للبناتآيات عدي عياده خليفه161952172004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية بردى للبناتهبة حسن عبد علي جويد221952163059

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينكرار عبد الحسين علي عذيب161951358110

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينمصطفى نعيم خاجي رحيمة161951371213

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتنهى صبيح لفتة غليم161952176096

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينمصطفى باسم عبد االمام عبود161951060186

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية كفر قاسم للبنينعلي غالب بدر جالب161951102016

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينسجاد ياسر عواد ورد161951014026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينضياء غالب جاسم عريبي161951364099

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينحكيم رزاق طعيم عبد هللا221951307063

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتهدى جاسم محمد أحمد221952150037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الميثاق للبنينفاطمه عباس نوري يدام221952064008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية العباس للبنينرضا ناهي حسن عبادي161951051044

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتنهله حسين ذجر سالم161952380058

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الصمود للبنينمجتبى صالح هادي لصوص221951008038

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية دار السالم االهلية للبناتوجدان ساير مكي شهيب161952296020

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0تطبيقيانثىذي قارالخارجياتدنيا مصطفى عطشان عفريت221952401008

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0تطبيقيذكرذي قارثانوية العرفان المختلطةاحمد عامر هالل كاصد221951253001

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية ابي الخصيب المختلطةزينب محمد نوري صالح221952212002

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينعلي عبد المهدي محمد عبيد221951300133

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0تطبيقيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتضي يحيى حميد جاسم221952135012

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتروان ميثم عبد الرحمن محمد221952422005

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية صدى النجاح للبناتيقين علي خضير عجيل221952170026
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الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الجمهورية للبناتنور محمد صبري هاشم161952239031

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينعلي احمد مجيد كريم221851003087

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتزهراء أحمد عبد هللا حنيش161952208023

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0تطبيقيذكرميسانثانوية جابر بن حيان للبنينبالل جبر محيسن صكر281951023006

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتزينب ماجد جبار وهيب221952102033

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينحيدر محمد عكار مريح221951003026

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينعبد الرحمن محمد خلف محمد امين161851084134

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الدير المسائية للبنينعلي قاسم مزيد خلف161951364132

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية البصرة للبنينعلي عماد عبد الخضر ياسين161951007090

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الميثاق للبنينعلي نعيم ثجيل عواد221951064005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0احيائيذكرديالىثانوية المهتدي باهلل المختلطةبندر رحمن ابراهيم نحو211941217006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الخالصة للبناتشيرين صالح شبوط مطلك161942240060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0احيائيذكرالبصرةاعدادية فتى االسالم للبنينمحمد شفيق كحيط سلمان161941112013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتفاطمة محمد محمود عيسى161942381093

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0احيائيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنينعلي منذر حاجم سوادي161941354030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتحنين كاظم رسن زايد161942148006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0احيائيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتنور ماجد خليل عبود161942170047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتنور بشير وحيد عبيد161942202181

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيانثىالبصرةثانوية الوهج االهلية للبناتتبارك هيثم عبد الحسين عبد الكريم161942339004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيانثىالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبناتنرجس طارق غضبان ثامر161942146069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيذكرالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبنينحسين باسم لفته خشجوري161941076012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكرار للبناتتبارك صبري سعود ظاهر161942277008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتمنار سعدون قدوري ضيدان161922243050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيذكرالبصرةالخارجيونمرتضى عادل علي محيبس161921400086

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيانثىالبصرةثانوية ماريا القبطية للبناتسعاد رحيم عطيه دريعم161922266016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتمريم داود سليم عبد الجليل161922175034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيانثىالبصرةثانوية الجواهري االهلية للبناتايات عالء فاخر عبد هللا161922204005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينسيف علي محمد خضير161921061041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينعبد الرحمن سمير ابراهيم ناجي161921049049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتندى نادر محمود حيدر161922287114

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنينمحمد عامر مكلف عامر161921092034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتهدى سهل سلمان عبد الرزاق161922257060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنجوى صفاء جواد خضير161942381105

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزينب حسين علي عثمان161922381022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء حنين سعود عزيز بدران161922198005
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينمصطفى ناجي عناد مخور161921090015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتجنة عبد القادر محسن عبود161922257016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيذكرالبصرةثانوية السراج المنير المسائية للبنينمحمد باقر غالي عبد العظيم ياسين161921369040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0احيائيانثىذي قارثانوية الرويمي المختلطةتبارك عادل سالم نايف221942243001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتامنه عبد المجيد ياسر عسير161922227006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىالبصرةاعدادية القرنة للبناتبشائر حسن طه يوسف161922154007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحسين علي جميل ساجت161921047023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشباب للبنينحسين جميل ظالم هامل221921033012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتفاطمه عماد حسين ناصر161922164051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينمصطفى مشتاق طالب باقر161921358069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىالبصرةثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتزينب فالح حاوي دحام161922380013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزهراء نعيم جالو حسون161922381019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتفاطمة مدير راضي بندر161922242081

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتنور الهدى علي اسماعيل معالك161922176088

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينجعفر عبد اللطيف باقر احمد161921006012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحمد حسن غالي محمد161921020006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الزينبيات للبناتمريم علي نوري ياسين161922258026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية فيض الرحمن للبناتذرى منصور ناصر شناوة161922249005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتزهراء عالء جبار فالح161922194033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتزهراء عبد الرضا قاسم محمد161922245022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكوثر للبناترشا هاشم جاسم طاهر161922200012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتزهراء فاضل هاشم بدن161922237019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية ماريا القبطية للبناتأم البنين حسن كمر محمد161922266001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية االقتدار للبناتعتاب صالح سالم درويش161922289011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتفاطمة حارث عبد الرحمن عبد الحبيب161922175030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتزينب نعيم داود سالم161922216029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتمريم عقيل مسلم حبيب161922287105

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينبكر علي عجيل عبيد161921042008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتايمان حسن عباس حسن161922219007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتضحى جابر عجيمي خلف161922220052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنور سليم تعبان ابراهيم161942381114

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينحسين محمود سويد محمود161921042023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعلي بركات مقداد محمد161921047057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتشهد رحيم عليوي مزبان161922242064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتهاجر مازن كاظم زمام161922237043
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينمنتظر محمد حنون فنجان161921042094

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتاالء عدنان هاشم شاكر161922287005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الجمهورية للبناتنشوى منتصر حمدان دريب161922239048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية شمس الشموس للبناتمريم علي محسن عبد هللا161922283049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشام للبناتوسن كريم خير هللا هليل161922254053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتبنين عادل لفتة لطيف161922288011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينحسين عادل محسن هادي161921015007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكفاح االهلية للبناتفاطمه الزهراء رياض محمود حمزه161922190007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتديار محسن حنون خلف161922173014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرالبصرةثانوية الصمود للبنينحسين توفيق صمد خضر161921435008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتزينب كفاح طه موسى161922170023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناترسل علي شعبي مطرود161922194027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتتقى عدنان عبد االمير راضي161922150019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيانثىالبصرةثانوية الماجدات للبناتاالء قاسم مرزوق لفته161942211004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيانثىالبصرةثانوية الريان االهلية للبناتزينب عبد الكريم عبد الحسن عبد161942297019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىالبصرةثانوية ابن سينا االهلية للبناتوالء عبد شلش عبد هللا161922298003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنينعبد العباس كاظم حميد هاشم161921062054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتدعاء كريم عبد الحسن زبال161922225017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتام البنين حسين غالم كنه161922253002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتاماني يوسف ناصر مزبان161922208003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيانثىالبصرةثانوية االندلس االهلية للبناتبنين علي جعفر عبد الحسين161942187006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتمريم جاسم محمد شكبان161922194069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البسمة للبناتأنعام محمود عبد الخالق حسون161922257009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينسيف جاسم هاني نجم161921047039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرالبصرةثانوية الكنوز االهلية  للبنينحسنين عبد الكريم نافع محمد161921018005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرالبصرةثانوية الريان االهلية للبنينعقيل نعيم حاتم محمد161921035008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيانثىالبصرةاعدادية األبلة للبناتفاطمه جالل فاضل هدير161922171069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الطالئع للبنينسجاد نصير زيارة عبيد161921012021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرالبصرةثانوية المدينة للبنينزيد طارق رشيد شهيد161921029022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنينعبد هللا غيث مؤيد عبد الجبار161921011015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0احيائيانثىالبصرةالخارجياتفاطمه علي موسى حمود161942401049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينحسن عبد الستار جبار عبد هللا161921123005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرالبصرةثانوية االلباب االهلية للبنينعبد هللا امجد محمد عبود161921123020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الطالئع للبنينسامي حميد هالل مجيد161921012018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناترؤى فالح حسن عبود161822233018
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القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتزمن ماجد ناصر صباح161922220028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينحسين علي ياسين عداي161921020053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الزبير للبنينهشام غني مكطوف عويد161921034064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرالبصرةثانوية المسيرة المحمدية للبنينيوسف عبد النبي شنشول كاظم161921311037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعلي نايف محي شهاب161921047066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيانثىالبصرةثانوية فيض الرحمن للبناتسارة حميد اسماعيل جاسم161922249011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيذكرالبصرةثانوية سفوان المسائية للبنينحميد قاسم محمد عباس161921356008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتغفران راضي كاظم محمد161922242071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الجمهورية للبنينمنتظر محمد جبار حميد161921011031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االكرمين للبنينمحمد علي غضبان زبيله161921017055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتسارة محمد جبار حسين161922224039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينعبد هللا احمد جاسم محمد221921039037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينمرتضى حازم شبيب يعقوب161921042083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتشهد صباح ساجت عبدالحسين161922252035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينحسين عبد الرزاق عبد الزهره مجيد161921061027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتزهراء محمد جاسم فليح161922224031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتحوراء ستار جابر لفته161942241007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتسجى حسين علي جمعه161922227042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناترغد انور كاظم عبد هللا161922287031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينعبد هللا سليم صبيح هادي161921055011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العهد الزاهر للبناتزهراء جاسم جاسب مزيد161922245019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيذكرذي قارثانوية الفصاحة المختلطةجالل كامل لعيبي والي221921237002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيذكرالبصرةثانوية شط العرب األهلية للبنينياسر كريم صكر جياد161921084015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتحنين احمد بشيت جاسم161922208015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتبنين سعد جبار عبادي161922242020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتانسام صالح قاسم مخور161942173003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنينمصطفى جارح عبد السيد ياسين161921354048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىالبصرةثانوية ذات الصواري للبناتزهراء مصطفى يحيى نوح161922216022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتزينب عماد احمد كاظم161922233027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0احيائيانثىالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبناتفاطمه ناصر كاظم خضير161942259046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتفاطمه ناصر طعمه محمد161922219034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينعالء ضياء جبار مالك161921006051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينحسين رحيم عطية شنين161921013020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينعقيل ياسين لعيبي ثامر161921013038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتشيرين عبد الحسن غانم يوسف161922381034
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىالبصرةثانوية المشرق العربي للبناتبنين محسن صبيح عبيد161922148007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالحسين علي فاضل عبد الزهره161921428003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينعلي محسن حميد ضيغم161921015037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الجمهورية للبناتفاطمة خماس دريول خلف161942239032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البتول للبناتزهراء عبد الزهرة صالح نعمة161922242039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتايات محمد علي سلمان161922381009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الفاو للبناتمالك جاسم محمد خضير161922225054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشيخ الصدوق للبنينمحمد عبد الحسين رسن دهش161921004057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرذي قارثانوية المعارف االهلية للبنينميثاق عسكر حسن عذافه221921381029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينمهدي محمد عبد الشهيد علي161921006092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينمحمد علي شاكر عباس161921074008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةثانوية الحزام االخضر للبنيناحمد باسم محمد موسى161921048001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينعلي عبد الستار جبار عبد هللا161921352070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنينحسين حسن بنات دلي161921062015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىالبصرةثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتهاني يونس بالل حسن161922383025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنيناحمد نعمان احمد فليح161921136006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينمحمد عباس جنديل عبد الرضا161921028044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتشيرين علي حسين برهان161922222027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىالبصرةثانوية الوركاء للبناتزينب طارش مطر ضيدان161922244034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الفرزدق للبنينبالل سجاد قاطع ثامر161921028010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيانثىالبصرةثانوية الريان االهلية للبناتاسماء عماد مجيد سرحان161942297001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينمحمد غافل كاصد مفتن221941306259

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتمها قاسم هجول عبادي161922401112

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينامجد زغير كاطع عسل161921353008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الطالئع للبنينمرتضى حسن صالح خرس161921012054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشام للبناتنور حكمت جواد كاظم161922254048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيانثىالبصرةثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتنور كرار جواد حسين161942183118

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتزهراء رعد عبد الرزاق محمد حسين161922287041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينعباس كاظم مالك موسى161921047047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينأكرم أحمد شولي سعيد161921055002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتزهراء دعير عبد الكريم كويم161922150030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىالبصرةثانوية الريان االهلية للبناتزهراء محمود زغير حبش161922297007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيذكرالبصرةثانوية المدينة للبنينعباس عبد الزهرة دهر جابر161921029026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتزينب غانم عبد الرزاق عبد الرضا161922243030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيذكرالبصرةثانوية الهوير المسائية للبنينحسين عبد الكريم بالل ريحان161921351014
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيذكرالبصرةثانوية خور الزبير المسائية للبنينعباس قاسم علوان فليو161921359021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينرائد محيسن جفات غالي161921039026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ادبيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحسين حامد محمود محمد161921139003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتديار ناصر كاظم شمخي221842103045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينعلي عبد الكريم بجاي منسي161921015033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيانثىالبصرةثانوية ادم االهلية للبناتهدى عبد علي داخل عبادي161942332127

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0احيائيذكرالبصرةثانوية االرتقاء االهلية للبنينعباس جواد كاظم راضي161941076028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ادبيذكرالبصرةثانوية سفوان المسائية للبنيناحمد سعد فلفل شالش161921356002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتمريم عباس فاضل محمد161942381100

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيذكرالبصرةثانوية الرافدين األهلية للبنينحسنين سعد مجيد جاسم161941081006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتسحر حمدان جاسم كاظم161942381064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيانثىالبصرةثانوية الحضارة العربية للبناتنور محمد داود ظاهر161942181027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحمد للبنينحيدر صالح حمزه عباس161921056019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينحيدر يحيى محسن خلف161941139015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الخالصة للبناتحنين وليد حميد ديوان161942240026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العروبة للبناتفاطمه كاظم جاسم اسماعيل161942237019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الصادق للبنيناحمد كريم جميل رحيم161921031002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0احيائيانثىالبصرةثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتفاطمة ناصر حسين موزان161942162049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناتحوراء عبد الخالق درويش معتوق161942218030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ادبيانثىالبصرةثانوية الجامعة للبناتغدير عالء عبد الرضا عبد هللا161922155011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0احيائيانثىالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبناتفاطمه زهير سعيد مايع161942192053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الصادق للبنينكاظم هواز منصور عبد الكريم161921031028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0احيائيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناتليلى عبد الكريم حسين حميد161942231027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0احيائيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينكرار عبد الرحمن ناصر سالم161941358026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0احيائيانثىالبصرةالخارجياتوئام صافي حمزه مجيد161942401068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0احيائيانثىالبصرةاعدادية الوثبة للبناتشهد عبد الحسن جبار راضي161942241018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440.0احيائيانثىالبصرةثانوية الحضارة العربية للبناتمنار عبدهللا صالل عساف161842181021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائيانثىالبصرةثانوية آل الرسول االهلية للبناتانتظار نجم عبد حسن161942146007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية حجر بن عدي للبنينحسين ناجي طعيمه حمود161951062027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية اكثم بن صيفي للبناتزينب شهيب وطبان الزم161952153007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتايمان عدنان لطيف جبار161952227006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية النخبة االهلية للبناتبتول يعرب عبد الرحمن حسين161952280009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0احيائيانثىالبصرةاعدادية شط العرب للبناترقية حسين علي عبد هللا161942226037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنيناسعد شكير عبد هللا مناحي161951069009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الكفاح للبنينحسين عصام خزعل عبد السادة161951002054
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتنبا عبد الرزاق نصر هللا نادر161952210110

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الفضيلة للبناتكوثر محمد نعمه علي161952212027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزينب علي محمد زعيل161952381050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينمحمد عبد الزهرة مصبح كليب161951064033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية رفح للبناتهاجر حاتم ريسان محمد161952219045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448.0احيائيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينمحمد عبد الرزاق وحيد حسين161941047026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0احيائيذكرالبصرةاعدادية االحرار المسائية للبنينعلي الرضا سعيد حمادي عباس161941365026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0احيائيانثىالبصرةاعدادية ابي الخصيب للبناترفد عارف نجم عبود161942218038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينمصطفى حيدر مجبل عبد الكريم161951358132

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450.0احيائيانثىالبصرةثانوية الكباسي للبناتسكينه علي كطامي شهيب161942247057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية451.0احيائيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنينمحمد حسن شري نايف161941069044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية452.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية السيبة للبناتمريم سلمان ديوان ايوب161952250010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453.0احيائيانثىالبصرةثانوية السيبة للبناتعاتكه حيدر اسماعيل علي161942250007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتوسن قحطان عيسى صالح161952227049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتزينب احمد جواد كاظم161952459009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية487.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتحوراء سلمان مرزوك كريم161942381031

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيذكرالبصرةثانوية القرنة المسائية للبنينباقر فرات حميد طه161941354007

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيذكربابلاعدادية المدحتية للبنينعلي حسن هادي داود231941017097

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0احيائيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينسجاد هيثم عبد المحسن محمد161941027014

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0احيائيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتنور فرحان مسيم حاتم161942175036

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعاتكة عباس منصور علي161942202119

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0احيائيانثىالكرخ الثالثةاعدادية الزهور للبناتنور الهدى سرمد مصطفى جابر121942105198

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0احيائيانثىالبصرةثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتزهراء صفاء عبد الكاظم محسن161942165177

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440.0احيائيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينفالح حسن صالح داخل161941353015

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعالء مرتضى جاسم نور161941363029

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائيانثىالبصرةثانوية دجلة للبناتزهراء خليل عبد الرزاق عبد  الحسن161942243027

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0احيائيانثىالبصرةثانوية المعرفة للبناتاالء بشير هاشم ابراهيم161942175004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلي اكبر علي حسين نعاس161951083069

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية العزم المختلطةعلياء منصور ماطور ياقوت161952309030

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الينابيع المختلطةزمن عبد الستار جابر عبد الرضا161952302004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية التراث العربي للبناتفاطمة محمد رشيد مجبل161952179013

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446.0احيائيذكرالبصرةثانوية الزبير المسائية للبنينمحمد الدين عبد الكريم كحيط حبيب161941355070

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية عصر الظهور االهلية للبناتخلود حازم برهان كاظم161952457003

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية452.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينعبد هللا يوسف عبد هللا عمر161951139070

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية476.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية البيان للبناتزهراء غالب عقرب رفيق161952223016
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0احيائيانثىميسانثانوية المشكاة للبناتريتا صالح حسن هاشم281942081018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزهراء ريحان زاير عبد النبي281942190047

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتمالك نصير حنون كاظم281942190110

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيانثىميسانثانوية المستقبل االهلية للبناتفاطمة حسين كومه كعيد281922087011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينحسين شوقي كاظم طعين161921016010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتنور فاخر سيد عبد281822070064

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزهراء محمد يوسف ابراهيم281942190058

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتزينب عباس محمود جاسم161922215024

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيانثىميسانثانوية ام ورقة للبناتبتول محمود كاظم رسن281922091007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينسجاد جبار بريسم مسلم281921012031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىذي قارثانوية االمان للبناتزينب طعمة مطشر فليح221922180004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزهراء ياسين عوده سلطان281942190060

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيانثىميسانثانوية العذراء للبناتانوار رعد ابراهيم جابر281922058009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيذكرميسانثانوية النصر المختلطةمحمد احمد عويد حسين281921104027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتايات علي حسن جلعوط281922070004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0احيائيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتنبأ حسن عبد العزيز ياسين281942190116

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىميسانثانوية الميمونة للبناترقيه صادق منشد خنياب281922073014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينحسين صبيح ثجيل جبر281921004036

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىميسانثانوية التحرير للبناتزهراء حسين علي صالح281922057021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0احيائيانثىميسانثانوية المشكاة للبناتنور هيزم عبد اللطيف جاسم281942081059

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينعباس نجم عبد عيال281921010045

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىميسانثانوية العدل للبناتهجران مهدي خلف جلوب281922082029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرميساناعدادية االرشاد للبنينمصطفى رحيم جريب غدير281921101048

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيانثىميسانثانوية العذراء للبناتنبأ حميد جاون نعيم281922058057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيذكرميسانثانوية ضياء الصالحين للبنينمحمود يحيى جمعه جري281921039050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتفاطمة مطلك حافظ حنيان281922051046

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينعلي عبد الرضا خلف كعيد281921046067

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتشهد عبد االمير ابو الهيل حمود281922092048

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتريهام صباح عبد حريز281922093025

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينرسول راضي جاسب فرج281921151114

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرميساناعدادية المشرح للبنينعلي كاظم خلف حسن281921018047

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيانثىميسانثانوية العذراء للبناتزينب حسوني جبر عطية281922058033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيانثىميسانثانوية قلعة صالح للبناتشهد حسين كامل عويد281922066027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيذكرميسانثانوية الكحالء للبنينحسن كامل طعمه مزعل281921007007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىميسانثانوية ام ورقة للبناتضحى إسماعيل وحيد حميدي281922091031

739 من 727صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (القناة العامة) الدور الثالث 2020/2019نتائج القبول المركزي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموع النهائيالفرعالجنسالمحافظةالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحاني

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىميسانللبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين اسراء شرهان شنشول شبير281922094001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتغدير فرج كطن شوكه281922062065

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينحسين حاتم حمدان نعيمه281921046017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيذكرميساناعدادية التحرير للبنينحسين علي داغر عجمي281921004041

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكرميسانثانوية دجلة للبنينحسين محمد ياسين محسن281921012023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيذكركربالءاعدادية الياقوت للبنينعباس كريم عباس منشب271921038057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتزهراء خضر عباس محمد281922092025

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىميسانثانوية جنة الخلد للبناتانتصار لفتة سند رسن281922090005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينحسين عادل زيارة معتوق281921021009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتبنين كريم عبود عباس281922093013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرميسانثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينكرار رائد عباس حنين281921045021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىميساناعدادية بنت الهدى للبناتآيات رحيم خلف جاسم281922055006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىميسانثانوية المستقبل االهلية للبناتهاجر جعفر عبد الحسين صحين281922087017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناتساره بهجت عطية نور281922070045

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىميسانثانوية النضال للبناتضحى قاسم لوتي جالب281922050047

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىميسانثانوية ثغر العراق للبناتزينب جبر جماع حمد281922093036

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىميسانثانوية الميمونة للبناتعذراء مجيد عوده هبسي281922073043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىميساناعدادية الزوراء للبناترفل احمد صدام هاشم281922070021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينصفاء حميد الزم هاشم281921046046

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينمحمد رسول عبود علي281921046085

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيذكرميسانثانوية علي الشرقي للبنينيوسف عبد االمير مجيد شرهان281921010104

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناتفاطمه عباس حسون هاشم281922092057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتزهراء عوده صالح لهج281922095025

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ادبيانثىميسانثانوية رفيدة االنصارية للبناتزينب كريم مكي حلبوص281922053018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ادبيذكرميسانثانوية النصر المختلطةمحمد عزيز جواد كاظم281921104030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتسومة حسن صالح عباس281922095044

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتزهراء مهدي عبد الصاحب جابر281922051024

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبيانثىميسانثانوية ام عمار للبناتشروق علي خصاف شندي281922077044

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبيذكرميسانثانوية مهد الحضارات للبنينعلي عادل زيارة معتوق281921021033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ادبيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتساره علي عبد الحسين زغير281922062053

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ادبيانثىميسانثانوية ام عمار للبناتاريج سعد جواد ظاهر281922077003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ادبيذكرميسانثانوية الرسول للبنيناحمد نعيم كاطع جياد281921037002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحمد كناوه خشين نكيل281951151052

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االمتياز االهلية للبناتتبارك باسم علوان ياسين161952145007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتاسراء جباره مزبان زغير281952190003
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزهراء قصي سعيد لفته281952190036

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينمرتضى حنين جاسم مريوش161951020103

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمحمد وادي كطافه عباس281951151667

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ادبيذكرميسانثانوية النصر المختلطةعباس اسعد هارف عباس281921104019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ادبيذكرميسانثانوية الكحالء للبنينسجاد نوري حميد عبد الساده281921007020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحمد علي طاهر حاتم161951090004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتيقين علي حسن سلمان221942204171

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0تطبيقيذكرميساناعدادية حسان بن ثابت للبنينعقيل افريح جازع عجة281951011075

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية النيل للبناتهيفاء مطر مانع مشحوذ221952169034

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية السياب االهلية للبناتزينب فاضل عبد الكريم حوشان161952161021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0تطبيقيانثىميسانثانوية جنة الخلد للبناتسجى جواد كاظم جبر281952090030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0تطبيقيانثىميساناعدادية المجر الكبير للبناتفاطمه حسون عباس حسن281952062045

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0تطبيقيانثىميسانثانوية نسيبة االنصارية للبناتهاجر كاطع حمود بداي281952068067

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0تطبيقيذكرميسانثانوية صدى الطف للبنينحسين علي وهيب وناي281951042007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0تطبيقيانثىميسانثانوية المشكاة للبناتزينب طارق فرحان سلمان281852081028

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ادبيانثىميسانثانوية االصالة للبناتهدى محمد عبود مشخول281922051063

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0تطبيقيذكرميساناعدادية الرفعة المسائية  للبنينمرتضى حسين سالم نعيمه281951151811

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ادبيانثىالرصافة الثانيةثانوية الوركاء المسائية للبناتربى حمزه حامد رهيف141922222026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454.0تطبيقيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتزينب راضي ارخيص مريهج281952190043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0احيائيانثىذي قاراعدادية الفرات للبناتنبأ محمد عبد ثجيل221942101071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0احيائيانثىذي قاراعدادية النور للبناتاثمار عدنان نعيم كريم221942156005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيانثىذي قارثانوية الشمس األهلية للبناتامنه منعم عاجل نعمه221942176003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيانثىذي قاراعدادية الكرامة للبناتسحر جاسم عزيز عبد علي221922151016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينمحمد عبد الحسن حمود برد221821050036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينعلي عبد الخالق خالصي قدور161921027022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتزهراء سمير محمد عبد هللا161922210045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينمحمد جواد صبحي فرج عبد221921300089

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المكاسب المسائية للبنينغالب هاني غالب الزم161921371073

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيانثىالبصرةللبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ليلى محمد عبد الرضا جاسم161922255016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينمصطفى فؤاد منشد ذكر161921016073

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيذكرذي قاراعدادية المختار للبنينعلي نايف نعيم سعد221921047113

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيذكرالبصرةثانوية النصر المختلطةسجاد احسان خطار موسى161921305020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينمصطفى عبد الرحيم خضير محمد161921042088

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىميسانثانوية الكحالء للبناتضمياء صباح كاظم نويسي281922061034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكنوز النموذجية  للبناتمالك اياد احمد سعيد مجيسر161922166012
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتتبارك سالم جاسم محمد161922287018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىذي قارثانوية الحقيقة للبنينزينب ياسين علي حسين221922052007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناترباب قاسم مجيد سلمان161922227023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيذكرالبصرةثانوية انوار الغدير المختلطةاحمد ماجد قاسم محمد161921306001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيذكرالبصرةثانوية النصر المختلطةعباس صباح عبادي سالم161921305022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكرمة  للبنينصادق عبد الحكيم عبد االمير ضاحي221921039031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيذكرميساناعدادية ابن زيدون للبنينسجاد شيال اشنيور عبيد281921022035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتزهراء وبدان حسين صبيح221922116017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0احيائيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتزينب علي خضير عباس221942190132

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيذكرالبصرةثانوية الريان االهلية للبنينعلي خليل عبد هللا عودة161821035012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتهاجر ظاهر حبيب جدوع161822217115

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيذكرالبصرةاعدادية المتنبي للبنينسجاد مصطفى فالح حسن161921006041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتنور علي نعيم جبر221922190027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيذكرذي قارثانوية الوثبة للبنينعلي طراد كامل ساجت221921056015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيانثىذي قارثانوية البتول للبناتنور عباس كاظم خضير221922388023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينعبد هللا نصيب شاكر محمود161921061061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتتبارك حيدر كاظم خلف161922288013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتغصون وسام حبيب سلمان161922209053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الحشد المقدس للبنيناحمد عبد الحسين كريم حمود161921136004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيذكرالبصرةثانوية بوادر الخير االهلية للبنينمحمد جميل زغير حبش161921343008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينعلي خضير عباس ناصر221921005046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيانثىالبصرةاعدادية ليلى األخيلية للبناتشهد خلف جويد مكطوف161922210062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيانثىذي قارثانوية سما ذي قار للبناتنور الهدى قيس برزان عيال221922427044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينعبد هللا ريسان ناصر جابر221921004022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحمد هشام احمد عبد الرزاق161921358008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينحسين نزار عبد الصمد شهاب161921047026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرميساناعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينسجاد جواد عماره موسى281921046040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيانثىالبصرةثانوية القنوت للبناتأديان عودة حيدر حسان161922206001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنيناحمد علي حمود زاير221941310011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرذي قارثانوية الجاحظ المختلطةحيدر كريم جويد عبد هللا221921238013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االمام الصادق المسائية للبنينماهر عامر سلمان احمد161921353045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيانثىذي قاراعدادية ام المؤمنين للبناتفاطمة فهد محسن حمزة221922107020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيانثىالبصرةاعدادية كربالء المقدسة للبناتندى ناجي شغيت عبد السيد161922164064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيانثىالبصرةثانوية هبة الرافدين للبناتفاطمه سليم جاسم محمد161922235032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينحسين نعيم حنون صابط161921013026
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينمصطفى ماجد كاظم راضي161921014071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيذكرذي قاراعدادية مهد االنبياء للبنينحسام محسن نعيم حسين221921068006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيانثىالبصرةثانوية ام البنين للبناتزينب رائد محمد محمود161922270016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيانثىالبصرةثانوية السيبة للبناتبنت الهدى حسين عبد الجبار محمد161822250001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتآيات فاضل محمود مطشر161922288001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينحسن ريحان ياسر عباس221921050004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيانثىميسانثانوية االرتقاء للبناترسل جواد معله عبد هللا281922092019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتفاطمه محمد عبد الرضا حزام221922190022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيانثىذي قاراعدادية ام البنين للبناتزمن ضياء راهي شريف221922152014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىذي قارثانوية مسقط المختلطةتقى حميد مانع فيصل221822234001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشجرة الطيبة للبناتدنيا رحمن عبود جبارة161922252017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتبنين مهدي صالح عبد الحميد161922215007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيذكرالبصرةاعدادية السبطين للبنينعمار مشتاق طالب عبد الصاحب161921016047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيذكرالبصرةاعدادية جيكور للبنينعدنان طالب عبود خلف161821061055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتحكم ياسر امحيسن ياسر221922150003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتشهد حسن صالح مهدي161922287069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىالبصرةثانوية فاطمة الكبرى للبناتساره عبد الرحمن احمد عبد الحسين161922287062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينحسين عبود ثجيل علي221921091004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىالبصرةثانوية الكنوز النموذجية  للبناتنماء سهيل مشاري حامد161922166013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىالبصرةاعدادية مطلع الفجر للبناتشهد عماد سامي يوسف161922217056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتفاطمة رزاق جاسم قاسم161922202006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيذكرالبصرةثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينحسين جاسم محمد خضير161921428005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيذكرالبصرةثانوية نهر العلوم االهلية للبنينعمار جالل عبد الهادي فرج161921390008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيذكرذي قاراعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينعلي مؤيد عبد الهادي حسين221941306196

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيانثىذي قاراعدادية السوق للبناتفاطمه ظاهر حبيب ناصر221942209132

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيانثىذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنينابرار حسين غافل ازغير221922301002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينعلي جاسم كشيش سباهي221921005045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيذكرذي قارثانوية البحتري المختلطةسجاد مطر شتيوي مري221921222013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتايمان كريم عجيد عبيد221922106012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيذكرذي قارثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينكرار حيدر ثجيل ياسر221921366036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيانثىالبصرةثانوية فيض الرحمن للبناتزينب حامد جوخان حميد161922249009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناترسل مساعد عودة دخيل221922116013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنرجس رعد سعيد عبد هللا221922323047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتايناس بدر ناهي نهار161922168011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتزهراء حسن تاغي محمد161922381060
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ام قصر للبنينحسن مطر علي حسين161921042014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيانثىالبصرةاعدادية رياحين الجزيرة للبناتنور عباس قاسم محمد161922224055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينحيدر صادق خضير طالل161921340010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العقيدة للبناتعيناء عادل عاشور حميد161922231031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفرات للبناتزينب عبد الحسين عبد والي221922101027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيانثىالبصرةثانوية جرير للبناتزينب هاشم محمد عواد161922199010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينحسن جاسم جبر عبيد221821011009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيانثىذي قارثانوية االستبرق للبناتوجدان شريف عويد عبد الحسين221922392012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيذكرالبصرةاعدادية زيد بن حارثة للبنينعزيز عارف فاضل مجبل161821069009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيانثىذي قاراعدادية المصطفى للبناتزمن سلمان عجيل سباهي221922105015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيذكرالبصرةثانوية الهوير المسائية للبنينانور حميد عيال مزيعل161921351008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيانثىميسانثانوية التأميم المسائية للبناتتبارك احمد جعفر سالم281922190014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتزهراء عالء عبد السادة جبر161922208022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيانثىذي قارثانوية الشيباني األهلية للبناتتقى علي قاسم محمد221922144011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االبتسامة للبناتزهراء شاكر عبدالوهاب يوسف161922253019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينحسن جبار حسن ثجيل221921004005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيذكرالمثنىاعدادية االعتماد للبنينحيدر ابراهيم محمد ابراهيم291821010049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيذكرالمثنىثانوية المنار المسائيةحسين جابر محمد نجم291921150017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيانثىالبصرةثانوية القنوت للبناتحوراء صباح أبراهيم مجيد161922206008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتفاطمه حمدي سنيد عبود221942153250

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيانثىالبصرةثانوية الزوراء للبناتدعاء سعود عبد العزيز حنتوش161922180008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتدعاء نوري كاظم شجر221922149020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينحسين ضياء نعيم حسن221921004009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيانثىالبصرةاعدادية العباسية للبناتزينب نوري عبد الرزاق سلطان161922233030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناتاالء حسن كاظم علي161922227002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيانثىميساناعدادية البيان للبناتمريم كريم الزم كطيب281922078037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلي كريم عبد الرضا هاشم161921094020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهارثة للبناتآيه اسعد بخيت جابر161922176003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيذكرالبصرةاعدادية ابراهيم الخليل للبنينمازن محمد عبد الكريم عبد هللا161821039074

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتاستبرق نجم عبد هللا مجيد161922168005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيانثىذي قارثانوية النرجس اللبناتهبه حسن هاشم عنكوش221922182016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشام للبناتزينب حسين صباح حسون161922254022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفارابي االهلية للبناتأيمان مازن فرحان حمادي161922272002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيانثىالبصرةثانوية جرير للبناتخديجة عبد النبي شمخي جبار161922199005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينمنتظر ضياء حسين مهدي221921005062
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيانثىالبصرةثانوية النبأ للبناتعلياء حسين رشم مجبل161922215041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتزينب عبد الحسن حامد وهاب221922149032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيذكرذي قاراعدادية العكيكة للبنينعلي فاضل عباس راضي221921041046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيذكرذي قارثانوية االنتصار المسائية للبنينيوسف خليل خليف زايد221941301053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينكاظم راضي غانم محيسن221941003144

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىذي قاراعدادية الوحدة للبناتزينب ارشد شهاب خيون221942150031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشموخ للبناتبنين ستار سعدون نصيف221922134004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينعلي احمد علي عبيد221921005044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيانثىذي قارثانوية الرازي األهلية للبناتتقى احسان علي محمد221942113052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيذكرذي قاراعدادية مهد االنبياء للبنينجهاد حكيم محسن مطير221921068005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينضرغام جبار محمد مخيلف221921310017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتفاطمة ثامر شريف عجيل221922116035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيذكرذي قارثانوية الجاحظ المختلطةايوب عبد الرضا حنيدل شنيور221921238009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتنادين منصور عطية فرهود221942323300

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0احيائيانثىذي قاراعدادية الكرامة للبناتزهراء محمود وهاب كحيط221942151032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0احيائيانثىذي قارثانوية فدك المختلطةزهراء زبون حمد هللا خيار221942264003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرذي قاراعدادية المختار للبنينمحمد نعيم جوين كاطع221921047139

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرذي قارثانوية الصادقون للبنينحميد رشيد جالل عتوي221921059012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيذكرذي قارثانوية الغدير للبنينعلي سمير غالي خلف221921050022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوركاء للبناتبنين جمال عبد هللا فرحان221922157013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتتماضر عبد الرضا محسن بدر221922102011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيانثىذي قارثانوية الصادق أألهلية للبناتنوران كريم خضير عباس221942125277

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيانثىذي قاراعدادية النور للبناتسندس علي خلف محمد221942156112

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرذي قاراعدادية العالمة االميني للبنينمهدي كاطع دهروب علي221921054040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيانثىذي قاراعدادية البطحاء للبناتحوراء محمد جايد علي221922160018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيانثىالبصرةاعدادية التراث العربي للبناتمريم بشير كريم حمد161922179044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينعبد السالم عادل جاسم جيثوم221921010019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتزينب عماد عيسى سلمان221922102021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىذي قارثانوية تل الزعتر المختلطةليلى عادل زاهر هبود221922227009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتزينب عبد االمير جعفر زغير221922106035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيذكرذي قارثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحمد باسم خريبط جويد221941060005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىذي قاراعدادية الشموخ للبناتزهراء رياض عبد باهض221922134011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينحسن علي عبيد خليف221921319004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىذي قارثانوية البتول للبناتزهراء تحسين حسين علي221922388011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىذي قاراعدادية قلعة سكر للبناتزهراء محمد عبد هللا جبر221922171015
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىذي قارثانويه اريدو للبناتندى عبد االمير عمران مناتي221922145025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيانثىميسانثانوية النجاة للبناتسجا حسن عبيد محسن281922095039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيانثىذي قاراعدادية ام المؤمنين للبناتشهد مصطفى ناصر محارب221942107036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىذي قاراعدادية تونس للبناتسراب فليح حسن خلف221922106045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرذي قارثانوية سيد دخيل المسائية للبنينمصطفى كاظم خضير فليح221921319024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيذكرذي قاراعدادية المختار للبنينعبد المجيد عوده كطامي سعود221921047089

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرذي قار تموز للبنين14اعدادية جعفر ايسر ياسر خليوي221921048008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىذي قاراعدادية الوركاء للبناتضحى حسن زغير كريدي221922157036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيذكرذي قارثانوية ينابيع المعرفة المختلطةسجاد جمعه غالي كحيط221941246005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىذي قاراعدادية البطحاء للبناتعذراء قاسم حسن عواد221922160047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينحكيم جمعه حنون حسين221921300043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0احيائيانثىذي قارثانوية الهدى للبناتنور حيدر جخيم حسين221842146056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرالمثنىثانوية الرضوان للبنينجاسم محمد داخل موسى291921023007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفيحاء للبناتزينب حسين نعمه دخيل221922109007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينسجاد ماجد مهلهل جعاز221941003079

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناتفاطمة مازن قاسم مكي221942149025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتموج عباس يوسف حسن221952102054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيانثىذي قارثانوية المجاهد المختلطةفاطمه محمد طاهر موسى221922262005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي محمد عاشور جلود221951010080

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنيناسعد هالل لفلوف خليف221951004006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينحسين عالء غازي جمعه161951020026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0تطبيقيانثىميسانالخارجياتزينب مشط حافظ فلوك281952401012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيذكرذي قاراعدادية سوق الشيوخ  للبنينحسين كاظم عايز بشاره221941035069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخلود المسائية للبناتايات احمد راضي شليج221952323014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيذكرذي قاراعدادية االبرار للبنينمسلم مهدي صالح مزبان221941091165

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الزبير للبنينمحمد صفاء جاسم محمد161951034128

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيذكرذي قارثانوية االفاق المسائية للبنينعلي حيدر خير هللا جابر221951304011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الفردوس االولى للبناتسجى جاسم كاظم مهدي221952102037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية السوق للبناتفاتن سامي رحيم احمد221952209044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الناصرية للبنينعلي احمد حسن غازي221951001021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ادبيذكرذي قارالخارجيونحسين رسول حسين عوده221921400019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية بوادر الخير االهلية للبنينمصطفى اياد كاظم علي161951343010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيذكربابلاعدادية القاسم المسائية للبنينحيدر علي عطيه شناوه231941252054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الجمهورية للبناتفاطمة وليد مهلهل حسن161952239023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية الحكيم للبنيناحمد عبد الخالق منصور فرحان221951026005
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتحوراء كاظم نعمه شمخي221942103059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الحوراء االهلية اللبناتزهرة علي طالب عبد الحسن221952186002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينعلي اكبر ماجد جبار عبد الحسين161951363125

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االجتهاد االهلية للبناتمنار محمود شاكر جاسم161952461014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنيناحمد عبد الحسين خليفة حنون221951310009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التاميم المسائية للبنينعبد هللا عباس عبد هللا محمد221951310112

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتاصاله وصفي خير هللا عبد الكريم161952173001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الجواهري االهلية للبناتقمر علي حسين كاظم221952128004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينعباس شالل عاجل علي221941314023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتنبأ حسين سالم ظاهر161952381098

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينعمار امين علي مليحم221951300146

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتزهراء عبد الرحمن حظي فرهود221942153145

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيانثىذي قارثانوية الجواهري االهلية للبناترفل حامد يونس محمد221942128031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيانثىذي قاراعدادية الخنساء للبناتجمانه سعد غانم جخير221952103012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينحيدر علي عكار مريح221951003025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية التميز للبنينمحمد يعقوب عطية تركي221951356047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0تطبيقيذكرذي قارثانوية الغد االهلية للبنينمشعل سالم حنيفش رشيد221951085010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتآيات صبر عتيوي معله161952152002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيذكرذي قاراالعدادية المركزية للبنينذو الفقار هادي عبد لطيف221941003264

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0تطبيقيانثىالبصرةثانوية االرتقاء للبناتزهراء عبد الحسن علي عبد هللا161952248005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتوفاء عويد كريم عليوي221952190064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النجاح االهلية المسائية للبنينعباس كاظم جحيل شالكة221951316010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0احيائيانثىذي قاراعدادية بدر الكبرى للبناتايات ابراهيم حسين سعيد221942153038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0احيائيانثىذي قارثانوية فدوى طوقان للبناتنور الهدى عواد حسن جاسم221942131026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454.0احيائيانثىذي قارثانوية النهضة للبناتدعاء عبد الزهرة كاطع راضي221942147025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467.0احيائيانثىذي قاراعدادية أور للبناتغدير عزيز سعود شايع221942154075

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيانثىالبصرةاعدادية البيان للبناتنور الهدى علي حسين سلمان161922223068

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االندلس للبناتغدير علي حمد مصطفى161922170036

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنينحسين محمد وادي حرج161921052023

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيانثىميسانللبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين زهراء عبد الرضا عنيد ثويني281922094021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيانثىذي قارثانوية الحكمة المختلطةزينب رياض محمد ياسين221922218006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيذكرالكرخ الثانيةاعدادية السيوطي للبنينعمر محمد هاشم كاظم111921054036

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشريف الرضي للبنيناحمد جميل عبد الهادي فرج161921052005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنينعبد هللا فريد يوسف عبد الواحد161921092026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنينعبد الرحمن مهيمن عبد اللطيف عبد المجيد161921092022
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيانثىذي قارثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتنور عبد الكاظم عبد عداي221922422027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيانثىذي قارثانوية شبعاد للبناتوسن خليل جليب ارساله221922194038

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيانثىالبصرةاعدادية بهجة الفؤاد للبناتفاطمة مكي عبود خليفة161922288038

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتزهراء خلف محمد راضي221922193019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيانثىذي قارثانوية خولة بنت االزور للبناتزهراء عيسى عبد هللا فرحان221922155019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيذكرالبصرةثانوية المتنعمين للبنينكاظم كريم مطشر شالكه161921092031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرضوان للبنينقاسم حسين قاسم حسين161921047069

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيذكرالبصرةثانوية الشعب للبنينعلي هادي حسن مشخول161921055019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الثوار المسائية للبنينعلي حسين علي رشود161921352063

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيانثىذي قارثانوية الوالية للبناتحوراء عالء حمد محمد221922190010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الهدى للبناتاروى عماد مراد مسعود161922150004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيانثىالبصرةاعدادية حيفا للبناتتبارك الرحمن وائل احمد يوسف161922220012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المعالي للبناتعذراء مالك حمد الزم161922173031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيانثىذي قاراعدادية سكينة للبناتاماني خالد عبد هللا عودة221922116003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتنغم فؤاد حسن حنظل221922115061

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء رواء طارق عبد الخالق صهيود161922198007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيانثىذي قارثانوية صدى النجاح األهلية للبناتآيه حيدر عاكف محمد221922174001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتمنى عبدالعليم دهر جبار 161922401110

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيذكرذي قارثانوية الضحى المختلطةسجاد خضير مهاوش جبر221821221005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيذكرذي قاراعدادية عمار بن ياسر للبنينحسين كاظم محمد مناحي221921005021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيذكرذي قاراعدادية المختار للبنينحسين علي حسين عطيه221921047031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيذكرذي قاراعدادية اليرموك للبنينقاسم ماجد رحيم حمد221921004026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيانثىذي قاراعدادية القوارير للبناتفاطمه كريم زكي عبد221922413021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتضمأ سعد بطيل حبوش221922424013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيانثىذي قاراعدادية النور للبناتنهاد صبري حسن جويد221922156041

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتايات عباس فاضل احمد161922209006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيانثىالبصرةاعدادية المعقل للبناتهدى عبد الكريم ناظم حسن161822169050

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتمنى زيدان نجم نعيمه221922168053

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيذكرالبصرةثانوية بقية هللا األهلية للبنينخير هللا مزهر ناصر حطيحط161921094012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيانثىذي قاراللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق سجى علي ثامر فهد221922188012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيانثىالبصرةاعدادية السيدة نفيسة للبناتشهد حسين خلف رحيم161922294026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيذكرالبصرةثانوية جيل التفوق االهلية للبنينيوسف صفاء فيصل حمدان161921139019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيذكرالبصرةاعدادية شط العرب للبنينعلي عبد الستار درويش عبد الرزاق161921049060

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيانثىالبصرةثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتبتول يحيى حسين علي161922203004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيانثىالبصرةثانوية منابع العلم االهلية للبناتهبه فؤاد فليح حسن161922285007
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيذكرديالىاعدادية بني سعد للبنينمصطفى حبيب احمد رحمن211921008042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيذكرالبصرةثانوية الكنوز االهلية  للبنينزين العابدين عبد االمير كاظم عبادي161821018009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيانثىالبصرةثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتهاجر احمد جواد كاظم161922459011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيانثىالبصرةالخارجياتزينه عبدالرضا عبدالصمد بندر161922401063

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيانثىذي قاراعدادية الفرات للبناتدموع جبار شنون علي221922101013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيذكرذي قاراعدادية الكندي للبنينحيدر صالح فرحان حسن221921011019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتسناء عبد الحسين خليف نجم221922168043

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينحسين علي مخبل خضير221821019012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيانثىالبصرةاعدادية  الميقات للبناتزينب عبد هللا حلو حسان161922194048

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيانثىذي قاراعدادية الرفاعي للبناتزينب حميد هالل مشعاب221922168038

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0احيائيذكرالكرخ االولىثانوية الصقر المسائية للبنيناحمد طارق ياسين طه101941208003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيذكرذي قارثانوية الفالح للبنينباقر عبد العزيز هادي شريف221921256003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينمنتظر صباح اشهيب احمد161921020139

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينمنتظر عبد هللا عزيز عبد الحسن221921090068

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيذكرذي قاراعدادية الحائر الحسيني للبنينفارس عبد الكاظم غني حسين221921090050

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيذكرذي قاراعدادية شمس االمل للبنينسعيد جاسم فجر ضعين221921374016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتزينب اسعد عبد الوهاب محسن161922238019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيذكرذي قارثانوية تل الزعتر المختلطةانور عبد العالي صيوان بليل221921227004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيذكرالبصرةاعدادية االجيال للبنينمهدي جبر زعيبل حرج161921014075

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيانثىالبصرةثانوية ام البنين للبناتاسراء عادل رمضان مخور161922270001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرماح العوالي للبنينصباح رمضان شواج حميد161921307016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينغانم وهيب شامي مرداس221921307074

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيانثىذي قاراعدادية الناصرية للبناترسل داود جواد كاظم221922149021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيذكرذي قارثانوية المعارف االهلية للبنينحمزة محسن عليوي مغراف221921381007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيانثىذي قارثانوية شمس العلوم األهلية للبناتنور علي عطيه منصور221822141020

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيانثىالبصرةثانوية العلياء للبناترسل عبد هللا نجم عبود161922227024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتدعاء حسن حنظل محسن221922115017

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيانثىالبصرةثانوية البشرى للبناتفاطمه جعفر طاهر جعفر161922331012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىالبصرةاعدادية االريج للبناتنورة مازن عبد عبد هللا161922238035

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيذكرذي قارثانوية االقتدار المختلطةكرار محمد عبد حميدي221821220008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيذكرالبصرةاعدادية الرسالة للبنينعلي محمد صدام ادغيش161921013042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتزينب محمد حسين جاسم221922115033

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيذكرذي قاراعدادية االطهار للبنيناحمد طالب جالب صكبان221921034003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيانثىالبصرةثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتميعاد عبد هللا علي بحيوس161922381046

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيانثىالبصرةاالهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء سارة باسم نجف شايع161922198014
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0احيائيانثىذي قارثانوية الشطرة المسائية للبناتبشرى طالب عزيز كمر221942321028

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينعماد كامل يونس سلمان221921307103

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناتايمان محمود مشوح سلطان161922209008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0احيائيذكرالديوانيةاعدادية المصطفى للبنينمحمد الصادق علي عبد كاظم241941017064

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينمرتضى حميد كاطع جميل221921019029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيانثىذي قاراعدادية النيل للبناتوديان مهيدي صالح سبود221942169042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيذكرذي قارثانوية المعرفة االهلية  للبنينمؤمل احمد طاهر بجاي221941058065

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيانثىالبصرةللبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ضحى عبد القادر شغاتي مالجي161922255011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ادبيذكرميساناعدادية المشرح للبنينحيدر مطر جعفر عبود281921018022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيذكرذي قارثانوية المعارف االهلية للبنينمنتظر اسعد قاسم عبود221921381028

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة للبنينهادي حسن حنين جليب221921018030

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيذكرذي قارثانوية المعارف االهلية للبنينعبد العباس فاضل كتاب عبيد221921381011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيذكرذي قاراعدادية المرتضى  للبنينعلي نزار محسن سيد صالح221921019024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيانثىذي قارثانوية الهداية المختلطةضفاف هاشم محمد جابر221922342002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيانثىذي قارثانوية المعرفة االهلية للبناتامل تحسين عباس فرحان221922135003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينمنتظر رزاق شريف عواد221921307096

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتحنين عباس كاظم حسين221922115015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتاالء منير راضي طاهر221922424005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيانثىالكرخ الثانيةاعدادية االصيل للبناترانيه لفتة هواش عبل111922064022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيانثىذي قاراعدادية القوارير للبناتسجى صبيح ساجت عبد221922413016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيانثىذي قارثانوية المعارف االهلية للبناتزينب محمد كواك منشد221942420016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيانثىذي قارثانوية السبطين االهلية للبناتايه اسماعيل غالي حسن221922394002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيذكرذي قارللبنين (ع)ثانوية االمام الصادق امجد صباح محسن طويس221921079003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيذكرذي قاراعدادية المثابرون للبنينعباس فؤاد قنديل حسين221921376049

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيانثىذي قارثانوية االبتهاج المختلطةرؤى محمد جزري سلطان221922215003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتزينب طعمه مذبوب حمد221922193027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتزهراء ساجد جخر هليل221942143134

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىذي قارثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتصفا هاني جياد وداعه221922422021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيانثىذي قارثانوية البينات للبناتايات حبيب مهدي لفته221922193011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيذكرذي قاراعدادية الشطرة المسائية للبنينمسلم جعفر باقر عبد221921307091

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيانثىذي قارثانوية الهدى االهلية للبناتاسراء عوده كاطع حمد221952118002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية القرنة للبنينعلي حسين كاصد عاصي161951027026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيذكرذي قارثانوية النصر المسائية للبنينصادق علي حياوي مسير221951314042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية الشنقيطي للبناترقية عبد الحسين عامر ضايف161952209021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية زينب بنت علي ع للبناتهدى ياسين طه محسن161952168035
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الشهداء للبنينعلي فاخر سعيد شويع161951015071

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية  الناصرية المسائية للبنينسجاد كاظم عبد هللا لشه221951300084

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيانثىذي قارثانوية النخبة االهلية للبناتضحى امير طاهر عبد الحسين221922424012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيانثىذي قارثانوية النبوة للبناتزهراء عبد العزيز هادي شريف221952205002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيذكرذي قاراعدادية البطحاء للبنينصالح جمعه حسين عجرش221951006030

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المدينة المسائية للبنينمروان هاشم حلو هيجل161951363214

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية غزة للبناتخديجة جواد عبد الكاظم عبد161952208019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0احيائيانثىذي قاراعدادية المؤمنات للبناترانيا قاسم محمد مهدي221942138022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0احيائيانثىذي قاراعدادية الشطرة للبناتمريم حمد فايز جابر221942161072

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيذكرالبصرةثانوية المتنبي االهلية للبنينمحمود شاكر مجيد كاظم161951108058

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتسكينه قاسم حسن عبد السيد221942143202

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيانثىذي قاراعدادية رملة للبناتاالء حسين يعكوب وشاح221942115006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0تطبيقيانثىالبصرةاعدادية األبلة للبناتهاجر خلف سعيد جاسم161952171042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0تطبيقيذكرالبصرةاعدادية الطالئع للبنينخلف جاسم مطر صلبي161951012024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0تطبيقيانثىذي قارثانوية القلعة االهلية للبناتسارة علي حسين خليف221952204015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448.0احيائيانثىذي قارثانوية الحكمة األهلية للبناتغسق طالب عبد هللا حسين221942143229
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