
قسم الحاسبة االلكترونية  الدور الثالث2020/2019القبول المركزي 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0ثانوية السياب للبناتادبينور الهدى علي حسين سلمان1101922077057

كلية األعالم/الجامعة العراقية415.0اعدادية العامرية للبناتادبيرفل انس خالد حميدي2101922118027

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء ناصر منوجهر كريم3111922068037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه الزهراء فالح عبد الحسن مادي4111922089099

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيعال ماجد جلوب جبر5111922095088

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية البصرة للبناتادبينبأ علي حسين حميد6111922109084

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت419.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعلي اسام محمود رشيد7111951021061

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا نعمة داغر8111951210059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين475.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيزهراء جمعه عبد محسن9111952065026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرسل درويش عباس درويش10121842087023

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبياحمد درويش عباس درويش11121921003003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيغسق سهيل سالم سهيل نجم12121922110038

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه فارس جابر حسين13121942112176

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيفاطمه اركان تقي احمد14121952087031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد416.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين علي ابراهيم سلمان15131921034029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية ام البنين للبناتادبيهدى حسين كريم مهدي16131922080075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتبارك كريم حسين مخرب17131922093022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية يافا للبناتادبيدعاء علي امير عبد18131922107036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية السالم االهلية النموذجية للبنيناحيائياحمد يحيى اصغر علي19131941044002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء مهدي محمد مهدي20131942091071

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0ثانوية حنين النموذجية للبناتاحيائينبأ فراس جليل رحيم21131942104056

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسليمان اثير محمود سليمان22131951005031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير عبد الجبار منسف23131951008058

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي اسماعيل هاشم عبد هللا24131951024029

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية453.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيجعفر قاسم رزاق ابراهيم25131951051008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة467.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي تطبيقيمحمد عبد الحسين جواد كاظم26131951205012

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت424.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهاجر احمد علي حسين27131952070043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد385.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجاسم ناصر دهش محمد28141921003014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية416.0اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى عادل كاظم عيدان29141921036101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0اعداية الهدى للبناتادبينور هشام عبد الحسين عليوي30141922077079

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد381.0اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء صالح مهدي صالح31141922080028

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0ثانوية النزاهة للبناتادبيبنت الهدى احمد فليح حسن32141922093018

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0ثانوية الشمائل للبناتادبيصبا احمد طه فرحان33141922109048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عبد المنعم محمد شمخي34141922110067

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره حسين ماضي35141942080039
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيعال رديف شنشول برهان36141942135042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم كامل ساوا ياقو37141952140043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الشروق المسائية للبنينادبيمؤمل فائز جبار جاسم38151921074142

كلية اآلداب/الجامعة العراقية379.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبياحمد خالد ابراهيم مهدي39151921075007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي جابر محمود شفي40151941011093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء رعد سعد مجيد41151942045018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء حسين محمد عبدمرزوك42151942055043

كلية العلوم/جامعة بغداد421.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيباقر سعد خليف راهي43151951008007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه رياض يوسف سلمان44151952047043

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبياحمد حسن خيري ابراهيم45161821112006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيرامي عبد الحسين حمود لفته46161841047019

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة417.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى جواد جميل حمد47161851084264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0اعدادية الطالئع للبنينادبيسجاد نصير زيارة عبيد48161921012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد اياد عبد الصمد مهدي49161921029045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار404.0اعدادية الصادق للبنينادبيكرار عوده عبود طالب50161921031030

كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين اعقاب  فنجان خالطي51161921033018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد امجد عبد الحسين متيل52161921033059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0اعدادية شط العرب للبنينادبيصالح عبد المهدي نجم عبد هللا53161921049039

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيامير لؤي محمد نافع54161921052012

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحسن مزعل خلف راضي55161921123007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعباس واثق محسن بدر56161921139008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبياحمد راضي خضير مضخور57161921351004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيتحسين مطر مختار ليلو58161921351010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء جاسب غاجي جياد59161922150028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيدعاء ضياءالدين احمد منير حاجم60161922164033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0اعدادية الهارثة للبناتادبيابرار محمد عبد الحي جبارة61161922176004

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيغفران مشرق احمد صنكور62161922184018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473.0اعدادية البيان للبناتادبيحوراء محمد عبد االمير علوان63161922223021

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0اعدادية البيان للبناتادبينور اياد جواد كاظم64161922223069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتادبيفاطمه جاسم محمد عباس65161922285006

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم قيصر عساف حسين66161922287108

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمة جعفر صادق مجيد67161922455016

كلية الطب/جامعة البصرة675.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد باقر حسين علي فاضل68161941022032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيكميل عيسى نعيم مطوي69161941128015

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح الدين مهدي فاضل70161941140091
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء641.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيحسين مارد جارح صبر71161941363012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة658.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد سلمان72161942169048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيرباب عمار فياض مهدي73161942265011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد قاسم ريشان74161942280043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة464.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتاحيائيزينب حسين كاظم بناي75161942290040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة479.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب فائز عذافة خشجوري76161942383073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين سالم عبود عبد السيد77161951001046

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى منتظر محمد جواد كاظم78161951002235

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي رضا حسن ظاهر خلف79161951003003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة440.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيرضا هشام ناصر حسن80161951006043

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيسجاد هاشم قاسم عيسى81161951012030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيعلي حيدر زيارة جاسم82161951026052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيامير حيدر عصمت عبد اللطيف83161951052009

كلية الزراعة/جامعة البصرة397.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين محسن رميض جبر84161951060052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل462.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد قاسم عبود85161951063019

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان527.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمرتضى عادل محمد عبد هللا86161951075100

كلية علوم البحار/جامعة البصرة427.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عادل فالح محمد87161951076046

كلية العلوم/جامعة ذي قار452.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد حسين لكن88161951139008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحمزة حسن جابر عبد العالي89161951301019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي ثاقب جبار محسن90161951301043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيرضا عباس لعيوس دريبي91161951307022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي فوزي جيال هزاع92161951363147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد االمير ياسين علي نجم93161951365098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسام خالد بدر حسن94161951371032

كلية العلوم/جامعة البصرة441.0الخارجيونتطبيقيباقر جعفر موسى جعفر95161951400023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0االهلية للبنين (عج)ثانوية المهديتطبيقياحمد صالح مالك صفير96161951421002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزينب علي عبد النبي ربح97161952161020

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه جالل سبت حميد98161952184076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيامال عبد الكريم حطاب عبد الزهرة99161952208006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيبنت الهدى عقيل عوده شده100161952223006

كلية العلوم/جامعة البصرة452.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء ماجد مزهر كاظم101161952226044

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية البتول للبناتتطبيقياطياف هاشم قاسم غميس102161952242004

كلية العلوم/جامعة بغداد424.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيايات محمد عبد الجبار مهدي103161952309004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزينب سلمان معله كاطع104161952380028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينبأ مرتضى حسون راهي105161952383133
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية زمار للبنيناحيائيابراهيم محمد محمود حسن106171841103003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحذيفه محمد هاشم محمد107171921020023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر عبد هللا محمود حسن108171941350147

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقييوسف اسعد سليمان محي الدين109171951199022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية383.0اعدادية بلد للبنينادبيحبيب مثنى فاضل عبد المجيد110181921006002

كلية التربية/جامعة سامراء389.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيفاطمه فالح حمدان احمد111181922157016

كلية العلوم/جامعة تكريت529.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعبدهللا عصام عبدهللا حميده112181941044028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيايات حمودي عبد الغني حسين113181942205008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيغدير اسماعيل ابراهيم حسن114181942233026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور موسى صالح كاظم115181942236134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيزيدون طاهر عبد مضحي116181951090007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت405.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيزينب احمد مراد خضر117201922148024

كلية اآلداب/جامعة كركوك378.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيايالف محمد محمد علي رشيد118201922160006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت418.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفدك علي محمد علي119201942134072

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبيان محمد اسماعيل غيب هللا120201942344055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمهربان ازاد فريق علي121201942345081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك527.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي طلعت علي ولي122201951003046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك420.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيكوران علي صديق نجم الدين123201951377070

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيحوراء محمد علي جمعة124201952125004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيطاهره عباس محمد علي125201952134027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0اعدادية البيداء للبناتتطبيقيأيان صبحي حسين علي126201952139001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0الخارجياتتطبيقيجنان رعد عبدالواحد امين127201952401005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى533.0ثانوية سعد للبنينادبيكرار ياسر كامل جواد128211921060010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0اعدادية شورش للبنينادبيامير كاظم علي حسن129211921076009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى444.0ثانوية االمامة للبنينادبيعداي عبد هللا محمود محمد130211921083024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0ثانوية االقتدار للبناتادبيغصون فالح حسن علي131211922119027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى516.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهبة مجيد خليفة محمد132211922121047

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى387.0ثانوية الحمائم للبناتادبيرسل علي عبد الحسين كاظم133211922122004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0ثانوية لكش للبناتادبينور الهدى ياسر بدر سلمان134211922149024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبياسيا ياسر حسن محمود135211922166002

كلية العلوم/جامعة ذي قار425.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد المحسن شبرم علوان136221851003007

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0اعدادية المرتضى  للبنينادبيسجاد حسين شريف دفار137221921019012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية المرتضى  للبنينادبيعلي عمار كاظم مايع138221921019021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيمؤتمن باقر محمود جاسم139221921087016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمسلم صادق عزيز جبر140221941036277
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار649.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعبد الجبار عجيل جبار جبر141221941040098

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحيائيحيدر ناسم وارد فليح142221941060018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد نبيل لطيف صخي143221941372038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيريام امجد هادي هول144221942157031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار476.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب جميل وهاب خصاف145221942199027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقياحمد كاظم رسن كمر146221951028010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن حشف الزم147221951100026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر399.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد المهدي حسين148221951306025

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد477.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي حسين نعيم جاسم149221951356026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب صباح داخل حاشوش150221952109009

كلية العلوم/جامعة ذي قار458.0ثانوية الهدى للبناتتطبيقيهاجر كاظم عزيز محسن151221952146024

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار409.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيتيسير علي كاظم عبد هللا152221952209010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيخوله كريم شاهر جويعد153221952323033

كلية القانون/جامعة بابل448.0اعدادية الجهاد للبنينادبيليث سالم محمد جاسم154231921004077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0اعدادية القاسم للبنينادبيمنتظر علوان كاظم مشعب155231921006068

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية المسيب للبنينادبيامير حيدر حمود كريم156231921009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0اعدادية المدحتية للبنينادبيسيف سعد عبد الحسين فرمان157231921017011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية389.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمؤمل جبار جلعوط فرمان158231921017021

كلية القانون/جامعة بابل445.0اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد المحسن منصور حمزه حسين159231921020061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0ثانوية بيروت للبنينادبيزين العابدين محمود عبد االمير منسي160231921022025

كلية اآلداب/جامعة القادسية377.0اعدادية االندلس للبنينادبيصفاء قاسم تركي مهدي161231921042034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد قيس حاكم قيس162231921050027

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية الشوملي للبنينادبيمحمد حسن هادي عبود163231921054027

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيذوالفقار محمد سامي مخيف164231921164016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياحمد غافل صادع عباس165231921251013

كلية اآلداب/جامعة القادسية375.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينه علي شاكر علي166231922077019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0ثانوية الصادق المختلطةادبيياسمين جاسم وحيد حسين167231922172022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي عباس حميد طاهر168231941019096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد علي حسن169231941020236

كلية العلوم/جامعة بابل490.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد جبار عبد علي عطية170231941032072

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء جليل ظاهر171231941071078

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار454.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي حيدر جودة كاظم172231941177015

كلية التربية/جامعة سامراء439.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمحمد سالم سعود كاظم173231941224034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي سعد علي حسين174231941251215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيفرقان مجيد عبد الرضا نزام175231941251255
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل505.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسجاد راجي طالب كاظم176231941257067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيشهاب احمد عبد القادر مدب177231941282040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0ثانوية المصطفى االهلية للبنيناحيائيمحمد االمين فاضل نور حسان178231941285014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسجى علي عبد الرضا هادي179231942089098

كلية التمريض/جامعة كربالء596.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء ظافر حميد عبيد180231942092087

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه جبار عبد ايوب هاشم181231942092163

كلية العلوم/جامعة بابل487.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور علي حسين ناصر182231942092216

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ثامر عبد الكاظم ظاهر183231942109080

كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير جبل كاظم سعدون184231942109148

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين قاسم كشاش عزيز185231942120029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة419.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر حمزه عبد الكاظم186231942121039

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم عليوي187231942134022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية442.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيماليين زامل عبد عنفيص188231942224002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيميثم منقذ غركان متعب189231951012044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيسجاد خالد طوير حمزه190231951013013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحيدر محمد سرحان عبادي191231951019024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزهراء رضا عباس حمزه192231952080013

كلية اآلداب/جامعة بابل404.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه رائد عباس خليل193231952107029

كلية العلوم/جامعة بابل448.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقينور ميثم عباس هادي194231952107043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك عادل حميد سعيد195231952120004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحوراء حمزه لفته جبر196231952120007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0ثانوية النجاح االهلية للبناتتطبيقيحوراء عمار سالم محمد197241852137002

كلية التربية/جامعة القادسية446.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد حسين تركي كاظم198241921017008

كلية االثار/جامعة القادسية375.0ثانوية االمراء االهلية للبنينادبيمحمد عالء حواس مشعب199241921055008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي رافد حسين دخيل200241921204043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0ثانوية االحسان للبنينادبيمهل مدلول علي بديوي201241922049008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية397.0ثانوية االحسان للبنينادبيهند محمد وناس حسين202241922049013

كلية اآلداب/جامعة القادسية388.0اعدادية سكينة للبناتادبينبأ سعيد كويضي ساجت203241922093028

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية411.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيليالي محمد حسين عبد204241922113014

كلية القانون/جامعة القادسية455.0ثانوية السنبلة للبناتادبيفاطمه عدي عبود كزار205241922135015

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية657.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيغدير اكرم عبد زيد شمران206241942126012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور صالح كاظم جابر207241942220524

كلية العلوم/جامعة القادسية430.0اعدادية النجدين للبنينتطبيقيحسين احمد سعيد حسين208241951063007

كلية الزراعة/جامعة القادسية391.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقياحمد حسن نوار صبيح209241951071001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية497.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفردوس رسول منون جبر210241952119041
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية االنوار االهلية للبناتتطبيقيوئام محمد وهيب مهدي211241952149022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة380.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسين بيان شاكر نجم212251921044006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي قحطان عايد سلطان213251921044021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة388.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى حيدر موسى سلمان214251921044032

كلية الفقه/جامعة الكوفة386.0ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء حسين حساني عطيه215251922061032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة398.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيرباب علك كاطع امحيبس216251922073013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة384.0اعدادية صنعاء للبناتادبيبنين حسين هديب جعاز217251922075016

كلية الفقه/جامعة الكوفة381.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيساره حيدر موسى سلمان218251922096045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيطيبه نبيل خضير نعمه219251922096056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة418.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيفاطمه علي كريم محمد220251922121009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرسول محمد علكم كاطع221251941007115

كلية التمريض/جامعة المثنى611.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيطاهر مسلم عبد الكريم جاسم222251941007157

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة435.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء هاني غالب عبد السيد223251942084252

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب ثعبان عبد العباس عبود224251942084464

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فاضل عبد هللا شياع225251942084737

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محي مسلم محمود226251942100320

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور ضياء محمد علي محمد227251942100410

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى انور فاضل محمد228251942192106

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك578.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياثير عامر صالح مزعل229251951007001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيرضا جواد محمد محمد تقي230251951009057

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية438.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحسن مهدي موسى مهدي231251951012029

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقييوسف صباح عباس حاتم232251951027064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيضرغام بشير محمود عبود233251951034012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة399.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين احمد حسن234251951153006

كلية العلوم/جامعة الكوفة444.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيحسن عبد الكاظم عبد االمير ياسر235251951153021

كلية اآلداب/جامعة القادسية406.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمحمد عقيل غالب عبد السيد236251951153121

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة404.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيعبد الهادي عبد الزهره كاظم حمزه237251951157083

كلية التربية/جامعة الكوفة470.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيآيه محمد عزوز عبد238251952062001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0اعدادية الميمون للبنينادبيحسين محمد حسين هادي239261921033019

كلية اآلداب/جامعة واسط379.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيسجاد عبد المحسن عبد الكاظم خشان240261921047085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيماهر كريم عطيه لفته241261921169017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0اعدادية النعمانية للبناتادبيزينب عبد االمير هادي عبيد242261922087035

كلية التربية/جامعة القادسية527.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر قاسم لطيف شريف243261941038058

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمهدي خليل نور محمد خان محمد244261951021030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعبد الرضا محمود عبد الرضا علي245271921044075
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء396.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيصالح محمد هادي محمد246271921049067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0ثانوية المناسك  للبناتادبيحسناء ثابت كامل أبو شنه247271922104021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء550.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعالء احسان صاحب حمود248271941005132

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي انور صبيح عبد علي249271941005141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حسن غالب عبد علي مهدي250271941007112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيميثم محمد صبار محمد251271941027097

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء469.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد حسين جياد252271941150090

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء573.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعذراء حسن شارد محمود253271942056252

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه جليل عبد نصيف254271942056276

كلية العلوم/جامعة كربالء501.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين جاسم هادي تاج255271942057034

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرسل فراس حسن مهدي256271942060114

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرقيه قيس كاظم منصور257271942067047

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء488.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحوراء علي عبيد عزيز258271942087042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسجى احمد حسن حسين259271942088133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيدالل عماد حسن عبد الكريم260271942094021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد العزيز حسام الدين صالح هادي261271951002090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد436.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعبد االمير مرتضى علي دهروب262271951153072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينرجس محمد حسن عبد الكريم ورد263271952079032

كلية الزراعة/جامعة كربالء395.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسماء علي فاضل عبود264271952160002

كلية القانون/جامعة ميسان422.0اعدادية االندلس للبنينادبيعلي جاسم خليفه عايز265281821009016

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان387.0ثانوية كميت للبناتادبيمنى صالح فرحان جصاني266281822067031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي كاظم ثجيل عوده267281921002043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0اعدادية التحرير للبنينادبيابو الفضل ستار جبار كاظم268281921004002

كلية القانون/جامعة ميسان427.0اعدادية االندلس للبنينادبيمهدي شامل حواس محمد269281921009039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر مهدي سالم لعيبي270281921019113

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0ثانوية النوارس االهلية للبنينادبيمنتظر مهدي جاسم ياسر271281921035010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية االصالة للبناتادبيوفاء احمد حسن مطر272281922051064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء عبد الحسن عبد الرضا عرمان273281922062029

كلية التربية/جامعة ميسان427.0ثانوية كميت للبناتادبيحوراء رحيم رجب كاظم274281922067011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0اعدادية الزوراء للبناتادبيتبارك عباس حطاب محمد275281922070008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0اعدادية الزوراء للبناتادبيهديل جاسم محمد كاظم276281922070075

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيزهراء علي هادي يوسف277281922087004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان379.0ثانوية النجاة للبناتادبيمروة علي فاضل عبد الكريم278281922095060

كلية التربية/جامعة ميسان422.0ثانوية النجاة للبناتادبيمنتهى علي حسين عامر279281922095064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيسبأ عباس حطاب محمد280281922190043
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمصعب نعيم كاظم شاهين281281941011056

كلية الطب/جامعة بغداد687.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد المصطفى محمد عبد االله عبد الجليل282281941026023

كلية التربية/جامعة ميسان470.0ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينرجس محمد اسماعيل حسن283281942052112

كلية التربية/جامعة ميسان511.0ثانوية كميت للبناتاحيائيايات حيدر جاسم حسين284281942067001

كلية الطب/جامعة ميسان663.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيغدير محمد جاسب محمد285281942077040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين حيدر حسن علي286281951002013

كلية العلوم/جامعة الكوفة486.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيأياد أحمد مرجان حريز287281951032006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط539.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد كاظم عبيد هندوس288281951151049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتضى دعيم حمدان كاظم289281951151678

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيمريم حسن راضي كرم290281952077076

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمريم حمدان جاسم محمد291281952190085

كلية اآلداب/جامعة الكوفة382.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد اياد تركي لهمود292291921009055

كلية القانون/جامعة المثنى421.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصادق رائد جبر حرجان293291921021040

كلية اآلداب/جامعة القادسية371.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيآالء غالب عبد الزهرة جابر294291922050008

كلية اآلداب/جامعة المثنى395.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم حسين نعيم شالب295291922078099

كلية الطب/جامعة واسط653.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد علي راضي عبد النبي296291941002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى408.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينور سعد شحاذه عبيد297291942052251

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى450.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائياالء كاظم عبدالرزاق جاسم298291942079002

كلية العلوم/جامعة المثنى468.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيرضا محمد حمزه حنون299291951013010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى479.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيسلطان محمد راضي سلطان300291951013012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمحمدرضا شاكر خليل فريخ301291951100175

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى500.0اعدادية القلم المسائية للبنينتطبيقيحسين تركي جياد صالح302291951151040

كلية العلوم/جامعة المثنى423.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيأستبرق علي تركي لهمود303291952088001
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