
قسم الحاسبة االلكترونية  الدور الثالث2020/2019القبول المركزي 

ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيشكر نعمه عودة شكر1101821156011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0ثانوية الواسطي للبنينادبيوسام احمد علي صالح2101921040070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0اعدادية الطارق للبنينادبيرفعت خليل ابراهيم حميد3101921042013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار405.0ثانوية بالل للبنينادبيحبيب محمود شرهان ابراهيم4101921055009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة413.0ثانوية الغفران المختلطةادبيبكر كريم عيد فرحان5101921150006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعلي حسن علي حمود6101921155024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الكرخ للبناتادبيدعاء صالح حسن ابراهيم7101922076014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء دعير كريم سلمان8101922096034

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيهاله اكرم جمعه عبد9101922097040

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة385.0ثانوية الحضارة للبناتادبياطياب خالد علي رشيد10101922108005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية البطولة للبناتادبياقبال ارميض بيبي عبد هللا11101922110012

كلية اآلداب/جامعة االنبار396.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيدينا سعيد محمود جاسم12101922111014

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعداية المعراج للبناتادبياسيل خميس ابراهيم زيدان13101922113005

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية413.0ثانوية التألف للبناتادبيحوراء جاسم محسن بايع14101922133017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة418.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبينور صباح حسن علي15101922222030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0الخارجياتادبيمروه حسن ياسين خضير16101922401045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيبالل طارق جبوري خماس17101941019044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى450.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيفاروق علي هالل عبد18101941024033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعامر كامل متعب محمد19101941205041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0ثانوية حطين للبناتاحيائيطيبة خليل حسين علي20101942079021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيابتسام محمود احمد منصور21101942108002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد668.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمة حسين علي كاظم22101942129017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية454.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحيدر خالد فرج وليد23101951003015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحيدر علي نبيل عبد الرحمن24101951008020

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية466.0ثانوية اليمن للبنينتطبيقياحمد فراس زهير احمد25101951016006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيالحسن عمر محمد عبد26101951017013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالصادق ياسر عامر صادق27101951019025

كلية األعالم/جامعة بغداد451.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيجنيد مهند اسماعيل حنش28101951019031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين مجيد اسماعيل خلف29101951019037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمجاهد عباس كسوب عبد شالل30101951019103

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي مثنى عبد الواحد تركي31101951020117

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار475.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيفهد صالح محمد نجم32101951029029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقياحمد سعد طه سالم33101951043003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيديانا شمس الدين عبد الستار ابراهيم34101952089001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقينور الهدى عبد الجبار احمد علي35101952109034
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيهاجر كريم عباس عويد36101952113026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الكرار المختلطةادبيفاطمه طه حسين عبد هللا37111822165009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعبير صالح نجم عبد هللا38111842068059

كلية األعالم/الجامعة العراقية417.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسرى احمد محمد ناجي39111852068011

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الوركاء للبنينادبيخضر عبد الكريم حميد رشيد40111921027040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيايمن عبد الكريم عباس صبخ41111921042011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية السيوطي للبنينادبيهيثم حاجم محمد ختالن42111921054056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية السيوطي للبنينادبييوسف هادي محمد عباس43111921054062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيسجاد دريد علي حسين44111921059038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد الرحمن هادي محمد عباس45111921151029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيمرتضى حمدان علي حسين46111921160037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407.0ثانوية خير االنام للبنينادبيأحمد مرعي ياسين مجول47111921166007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0ثانوية العزة للبناتادبيهبه خالد وليد ناصر48111922060043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه الزهراء حسين علي جاسم49111922068056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينبراس هاشم محمد خضير50111922068072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايداويه حازم حسن كاطع51111922076012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل407.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيساره خضير عبد هللا محمد52111922081030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0ثانوية عائشة للبناتادبيتبارك حامد نجم عاشور53111922082002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.0اعدادية حماة للبناتادبيفرح ايوب سعدون سرهيد54111922084090

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه مهند مكي هاشم55111922088020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية444.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيبنين صباح فاضل جلوب56111922089023

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرسل مهدي مطير عذيب57111922089048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء عادل جخيور عبد الرضا58111922089063

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0ثانوية عدن للبناتادبيهيفاء خاشع نافع سويدان59111922094083

كلية اآلداب/جامعة الكوفة383.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيهجران محمد شنيار ابراهيم60111922095123

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب منير عبد الرزاق ايوب61111922099026

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم فاضل عباس خضير62111922099043

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية التعاون للبناتادبياريج محمد جميل شهاب63111922105001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيايه عمار احمد هندي64111922111018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيهدى سعدون صكب حميد65111922128031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية413.0ثانوية االالء للبناتادبيزينب لطيف كفان حسن66111922130015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية المعرفة للبناتادبيهند عجمي علي حمدان67111922133043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتادبيزهراء سلمان جبر طاهر68111922136046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد420.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبينور هادي عنب صليبي69111922164012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.7ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحيدر صباح ناجي محمد حسن70111941010011
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين537.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد هللا علي ابراهيم مسلم71111941058084

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي محمود شكر محمود72111941058103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية األمل للبناتاحيائيساره ماجد شاكر علي73111942065109

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية التقى للبناتاحيائيتبارك رعد نجم عبد74111942071018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين قاسم محمد احمد75111942073124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينوره عبد الكريم كاظم زبار76111942110133

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0اعدادية المنهل للبناتاحيائيمريم زكريا يحيى سلوم77111942114102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائيشهد احمد عوده راضي78111942148024

كلية الطب/جامعة البصرة668.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهاجر صبح طلب خليل79111942215156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيكهالن محمود سلمان مصلح80111951016090

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيصالح صباح هادي محسن81111951020029

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيمصطفى حسين خزعل بهلول82111951020078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي قحطان عدنان حسين83111951058094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعلي عباس عايد دفار84111951156054

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ماجد جعفر حسين85111951200182

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقياحمد يوسف فرج فياض86111951203048

كلية العلوم/جامعة بغداد423.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا طارق مهدي صالح87111951209028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد462.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيسرى سرمد يوسف صالحان88111952064012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرضا محسن مايع89111952065044

كلية العلوم/جامعة بغداد423.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرفل شاكر مطر مهظوم90111952073018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيهبه عامر هادي عبيد91111952106035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيحنين خضر نوري كاظم92111952110016

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الزوراء للبنينادبيمحمد احمد جميل محمود93121921006032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الثائر للبنينادبيمنير امين خريبط وادي94121921011060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد صفاء جدوع علي95121921047007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبياحمد حسين خلف خليل96121921170002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحيدر جاسم علي محمد97121921200025

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيحسن علي ناصر عويد98121921201010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار401.0اعدادية النصر للبناتادبيخديجه نجم عبد حبيب99121922112038

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الخمائل للبناتادبيتانيا عبد االمير حسين دويح100121922127019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية410.0اعدادية الخمائل للبناتادبينرمين حافظ محمد هادي101121922127105

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايه حيدر هاشم حسين102121922134025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد409.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيصالح ياسين خضير حمودي103121941014014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين عماد اسماعيل ابراهيم104121941030068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد401.0ثانوية الربيع للبناتاحيائيهاجر سمير خضير عباس105121942081015
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيطيبه وعد فتيخان درج106121942093039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى655.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم ثائر عبد االمير مهدي107121942107218

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبراء جليل جبار موسى108121942112031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيسرور محمود عالوي محيسن109121942231072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيشهد نبيل خالد لعيبي110121942231077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية432.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيياسر جليل كريم عباس111121951201076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيشروق عبد الزهره عباس راضي112121952094050

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمنار يوسف رحيم شكب113121952098045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزينب حسين عباس شبيب114121952122022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد419.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي شاكر خلف كاظم115131821008094

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد محمد امير دالي116131921001011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيامير كريم فاضل جار هللا117131921007008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة388.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمصطفى محمد حبيب خالد118131921014085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي هيثم غازي جسام119131921015044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية المتنبي للبنينادبيكريم مازن كريم صالح120131921017073

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0اعدادية القناة للبناتادبيهاله سالم محمود لطيف121131922072042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية االعظمية للبناتادبيشمس احمد ابراهيم محمد122131922073064

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياديان محمد عبد االمير فاضل123131922086007

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية االنتصار للبناتادبياستبرق بالسم حسن حمد124131922091006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية البسالة للبناتادبيشهد فالح حسن محمد125131922092052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الشعب للبناتادبيسجى حيدر عبد الساده يوسف126131922098103

كلية اآلداب/جامعة الكوفة383.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم سيف الدين علي عباس127131922098155

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية الفوز للبناتادبيتبارك علي كاظم سلمان128131922099009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية يافا للبناتادبيسجى علي كاظم لعيبي129131922107072

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية الرشد للبناتادبيايات موحي شاكر جعفر130131922109005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء برهان هاشم محمد131131922118060

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد مبارك قند ريحان132131941030109

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيحوراء محمد عبد محمود133131942091041

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبنين حسن كاظم رهيف134131942093026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد405.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فائق احمد الباوي135131942098123

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا هامل136131942107061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسبأ عصام جهاد ماجد137131942107072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد537.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء عدنان عبود علوان138131942111036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية458.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائينجوى جواد كاظم ياسين139131942123028

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية512.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيحنان حلمي حسن خليل140131942124006
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت400.0غازي عنتاب- ثانوية سما نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا احيائيحنان دريد عبد القادر نوري141131942231001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقييوسف شعبان ابو العينين عبد الباري142131951001080

كلية العلوم/جامعة بغداد420.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقييوسف عبد الرحيم عبد هللا علي143131951003055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى479.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحيدر علي سلمان عبد144131951034012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمصعب صفاء محمد حسين145131951252114

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي عبد الرحمن146131951256056

كلية العلوم/جامعة النهرين497.0الخارجيونتطبيقيالحسين انعم لطفي عبد المجيد147131951400007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمة عبد الرزاق نعمه حسن148131952093045

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت424.0ثانوية حنين النموذجية للبناتتطبيقييسر صباح جاسم حسن149131952104021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413.0ثانوية الزوراء للبنينادبيعبد هللا علي عبد غضيب150141921001020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي عبد كاظم دحام151141921003102

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد مزهر محمد علي152141921003146

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمود عبد الرضا محمود حسون153141921003148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط428.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمصطفى عايد سعود جاسم154141921015088

كلية اللغات/جامعة الكوفة399.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار بالسم سالم شنون155141921024199

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد فتحي احمد حسن156141921025051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية412.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعثمان محمود كاظم ارفيع157141921026070

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل379.0ثانوية العراق للبنينادبيعبد الجليل عبد الستار مبارك شكور158141921040014

كلية األعالم/جامعة ذي قار383.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي حيدر كاظم جواد159141921048080

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر حازم مشرف فرعين160141921049025

كلية االداب/جامعة سامراء384.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد احمد مزعل جابر161141921049071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد عادل عبد لفته162141921050037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمحمد احمد جلوب زيدان163141921061094

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء383.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحبيب مصطفى جاسم خمامه164141921208039

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة374.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيياسر جاسم جعفر حسين165141921211078

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية سومر للبناتادبينوال فاضل حياوي زغير166141922072119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية النعيم للبناتادبيورود خالد شكر محمود167141922073123

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب علي هاشم عباس168141922074078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية ام القرى للبناتادبيشيماء هادي رشيد سلمان169141922079077

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى366.0ثانوية النزاهة للبناتادبيغدير ابراهيم حسين علي170141922093062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية النزاهة للبناتادبيفرح ياس سلمان عبد الرزاق171141922093072

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء عياد حسين عبد الصاحب172141922095035

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء387.0اعدادية الفداء للبناتادبيأسل حسين نجم عبد173141922100002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0اعدادية الناصرة للبناتادبيسجى حامد عبد الغني يوسف174141922133051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيايه عباس حسن محمد175141922139010
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية405.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيرحاب خلف كشكول محمد176141922143021

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0اعدادية االمل للبناتادبيتقى انور عليوي جاسم177141922144010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء يوسف سرحان عليوي178141922146020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيزينب موسى محمود عبد179141922149012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمنتظر عادل عبد الواحد لفته180141941043036

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيهمام محمد هاشم جريان181141941052024

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0ثانوية فدك للبناتاحيائيبناز عماد مجيد جاني182141942070017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0ثانوية سومر للبناتاحيائيضحى ضياء عبد عسكر183141942072109

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيرقية حمد ناصر محمد184141942087008

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء472.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيريام عادل عبد الواحد لفته185141942095029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيموج أياد عبد الحسين سلمان186141942097055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيحوراء خالد ابراهيم احمد187141942099019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب صالح حسن عيسى188141942140078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيندى طالب عبد الحسن مظلوم189141942143024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيضحى مكي خضير عباس190141942194120

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد عدنان نجم عبد هللا191141951020061

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد492.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيسامر عبد الكريم اسعد خزعل192141951021028

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين503.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيابراهيم محمد يونس علي193141951052002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية التكامل االهلية للبنينتطبيقيوطن وسام يعقوب اسوفي194141951058012

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك علي سوادي عذيب195141952074002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرسل صادق مزهر مانع196141952076012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد461.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب عزيز رضا مهدي197141952095008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمنار حسين علي رسن198141952095027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينبأ غسان حكمت حسين199141952095030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء رعد شايل شذر200151852040004

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد خضير عباس شناوه201151921001126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية البراق للبنينادبياحمد نزار محمد شالل202151921002013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن قاسم رزوقي حمد203151921004011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمنتظر علي جاسم عباس204151921018130

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد عطوان جباره علي205151921020053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية العقيلة للبناتادبيمالك محمد خلف شندي206151922040123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء مسلم داود عبود207151922050046

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية زها حديد للبناتادبيحوراء صالح حسن لفته208151922053016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0الخارجياتادبيسماح جاسم محمد سالم209151922401033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد جاسم عبد السادة ثويني210151941010002
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد508.0اعدادية المسرة للبناتاحيائياطياف محمد جبار ملك211151942041008

كلية العلوم/جامعة بابل485.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء حيدر شاكر كريم212151942050042

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيغيث ضياء عبد االمير راضي213151951006026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعباس رياض جبار ثجيل214151951017029

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرانيا سوادي شاتي صابر215151952047017

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية468.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيجمبد ثامر ابراهيم مجيد216151952054011

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيابرار سالم طه حمزة217161822204001

كلية الزراعة/جامعة البصرة405.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينتطبيقيمجتبى سوادي عبدال عبد علي218161851094081

كلية اآلداب/جامعة ذي قار371.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد غالب نجم عبد هللا219161921017056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى علي يوسف كاطع220161921020138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبياحمد مشتاق طالب ظاهر221161921032005

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد رياض صالح عبد الرزاق222161921046076

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عبد الزهرة محمد جاسم223161921049059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيعباس نوري رحيم عبد علي224161921103011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيعبد هللا حمد شهاب مرهج225161921356015

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتادبيجواهر احمد مكطوف نجم226161922149002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبياماني عبد اللطيف حسين مشتت227161922153005

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0اعدادية المعالي للبناتادبيزينب رعد محمد عون قاسم228161922173019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية378.0اعدادية  الميقات للبناتادبيدنى يوسف محمد اغا229161922194026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور صادق عزيز جعفر230161922230053

كلية اآلداب/جامعة البصرة398.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء كريم محمد منشد231161922275008

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0الخارجياتادبيكوثر كاظم داود سلمان232161922401103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر مصطفى عزيز مجيد233161941001122

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعباس شاكر ياسر ضمد234161941013026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين جاسم عبد العباس احمد235161941110008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0ثانوية البروج االهلية للبنيناحيائيحسين عزيز كاظم فزع236161941439003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامال ماجد عبد الغني عيسى237161942165041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة483.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيريم نجاح بعنون خنيفر238161942169038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0اعدادية البسمة للبناتاحيائينور الهدى ضمد محيبس حواط239161942257052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان عبد الحسين خلف240161942333032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكاظم عباس عيال عبد الحسن241161951010072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي كاظم مطير عبد هللا242161951016083

كلية الزراعة/جامعة البصرة402.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيكرار منعم فاضل امشاري243161951058059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد ناصر محمود244161951060017

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر مهدي صالح طاهر245161951141024
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة443.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمظفر عودة جاسم محمد246161951308013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء462.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الخالق صبري عاكول247161951352017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد الستار248161951355190

كلية العلوم/جامعة بغداد425.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم محمد محسن249161951365132

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيكرار علي فليح سالم250161951394033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0الخارجيونتطبيقيصادق ماجد شالل كرين251161951400067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى518.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيايالف ماجد ناجي شلب252161952184008

كلية علوم البحار/جامعة البصرة441.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشوك علي راهي تريجي253161952184064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيهاله حامد كاطع هادي254161952228057

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيشيماء حسن مالح حوشان255161952272012

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقياسماء قتيبه شاكر محمود256161952381011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية اليرموك للبنينادبييونس شويخ احمد هشله257171921003064

كلية التربية/جامعة الحمدانية456.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمصطفى امير عبد الهادي حسن258171921005063

كلية الحقوق/جامعة الموصل450.0االعدادية الشرقية للبنينادبيضياء احمد ضياء توفيق259171921008017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار383.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى خالد جدوع مخلف260171921009086

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل378.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد محمود محمد امين261171921011011

كلية التربية/جامعة الحمدانية397.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمود فتحي رمضان محمد262171921015105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0اعدادية سارية للبنينادبيحسين خلف عبوش طه263171921018037

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0اعدادية سارية للبنينادبيعلي خالد احمد علي264171921018082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية سارية للبنينادبيمنير عواد عزيز احمد265171921018125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0اعدادية المستقبل للبنينادبيدحام فراس بدران عبد هللا266171921024023

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل406.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمظفر محمد علي رمو267171921024079

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل375.0اعدادية الصديق للبنينادبيبشار اسامة احمد حسن268171921028021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0اعدادية الصديق للبنينادبيحارث مظفر مهدي صالح269171921028022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0ثانوية تلول ناصر للبنينادبيانور جمعة حمد عوض270171921036002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405.0ثانوية المكوك للبنينادبيمثنى ابراهيم احمد محمد271171921051009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ثانوية المصطفى للبنينادبيفهد حاتم احمد محمود272171921077020

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد عبد الكريم سائع سوعان273171921080091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0اعدادية ربيعة للبنينادبيفالح رحيل شالش داؤد274171921112037

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل373.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد الرشيد لطيف محين صكب275171921113009

كلية التربية/جامعة الحمدانية402.0اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي فيصل محمد صالح276171921161044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبياكرم احمد قاسم الياس277171921178004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر432.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمصطفى صباح محمد علي كاظم278171921178043

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل379.0ثانوية التوفيق للبنينادبيماهر حازم عبد هللا علي279171921208006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنينادبياحمد محمد عاصم يونس280171921214003
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياياد عائد ابراهيم يوسف281171921350037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبييوسف احمد علي صالح282171921350305

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد حسن علي خليل283171921351143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهاجر ابراهيم عبد هللا فتحي284171922230062

كلية اآلداب/جامعة الموصل395.0اعدادية المحمرة للبناتادبيأمينه طه حمود يوسف285171922252003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0ثانوية الثورة للبناتادبيآيه علي شيت حسين286171922279004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0اعدادية االندلس للبناتادبياسراء حيدر الياس خضر287171922286005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0اعدادية االصمعي للبناتادبيرحمة رمزي سليمان اسماعيل288171922289018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية االصمعي للبناتادبيغاده محسن امين محمد289171922289056

كلية اآلداب/جامعة الموصل404.0اعدادية الزهور للبناتادبيايالف رمضان عبد هللا ناصر290171922290019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيرغده سمير منير بشير291171922293018

كلية الحقوق/جامعة الموصل407.0اعدادية الطالئع للبناتادبيمريم احمد طارق محمود292171922294030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية التحرير للبناتادبيهبه سمير ذنون محمد علي293171922296040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهند سطام نوفي عماش294171922300030

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيرحمة ياسين طه محمود295171922301036

كلية اآلداب/جامعة الموصل397.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيمريم مشعل غانم معيوف296171922301071

كلية اآلداب/جامعة الموصل411.0اعدادية حمص للبناتادبيهاجر محمد سهيل عبد القادر297171922302055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية المأمون للبناتادبيبسمه محمد عاكوب عبد298171922317008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل411.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبينور زينل يوسف يحيى299171922319033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة651.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأنس عبد هللا نجم عبد هللا300171941008005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر387.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف سامي محمود جاسم301171941008414

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد عبد الفتاح حمد محمد302171941009080

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا محمود احمد شيت303171941011171

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيانمار احمد حازم عبد304171941017047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف يوسف ابراهيم305171941018192

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل398.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد صبحي احمد يونس306171941020114

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار395.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عز الدين ابراهيم محمد307171941021059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعلي عباس محمد صالح308171941064039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جارو محمد309171941077051

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر395.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيطارق مصطفى عبد الجبار مصطفى310171941080066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن كاظم محمد علي كاظم311171941124031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمود علي حسين محمد312171941124113

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل413.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيعلي حازم حسن حامد313171941162048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيحسن سليمان علي سليمان314171941353023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحسين عباس فتحي رمضان315171941364022
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل491.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيميديا جالل موسى ابلحد316171942244064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب محمد سليمان علي317171942252045

كلية االثار/جامعة الموصل399.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيعذراء يونس سعيد يوسف318171942254072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيافنان محمود سالم احمد319171942262011

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محمد كمال محمد توفيق320171942262078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهالة نزار فايق عزيز321171942274137

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0اعدادية زينب للبناتاحيائيهاجر ناصح صالح احمد322171942285209

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل424.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحال محمد احمد محمد323171942288083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل عماد يونس اسماعيل324171942289199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيريم عبد الكريم نايف حسن325171942290129

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيكرم عمار اكرم وعد هللا326171942290244

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل465.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينورا عبد الرحمن يونس صالح327171942297104

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيبسمة وضاح احمد حسن328171942320004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر409.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيحميده احسان محمد سعيد عبد القادر329171942353011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0ايسر- الخارجيات احيائيهبة احسان علي عبد330171942403048

كلية العلوم/جامعة الموصل430.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن محمد شيت حسين331171951005049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيكاظم بشار كاظم محمد332171951008121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف بشار شكر محمود333171951008168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمشعان طه عفاص احمد334171951009062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية392.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقياحمد صالح احمد عبد الجبار335171951016012

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيحمزة عبد الجبار ياسين خضر336171951016031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل416.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد خيري مصطفى شيت337171951017202

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيهشام رعد كامل مصطفى338171951017259

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعلي محمود سلطان جاسم339171951018080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيبرهان غالب حسين علي340171951019018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيابراهيم خالد فوزي عبد341171951020002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسلوان ليث ذاكر صالح342171951023075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى محمد سعيد شيت343171951023209

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل383.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى موفق عبد هللا خضر344171951023212

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقييونس محمد حسين علي345171951080091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنينتطبيقييونس ماجد علي محمد346171951092020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد عاصم عباس حسين347171951124074

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيالمعتصم عبد جاسم حنش348171951143016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل423.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقييوسف عبد المحب عبد القادر محمد علي349171951143141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل436.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعلي محمد زكي يحيى قاسم350171951160024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحيدر فيصل محمد يونس قنبر351171951178013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد نوري حسين علي352171951223008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد فوزي ججاوي محمود353171951351010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمؤمن عمار حازم محمد354171951351107

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيسكينه مسلم حسين زين العابدين355171952236017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيعيدة عزيز احمد علي356171952236021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428.0ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيسجى محمد اخليف حمد357171952240005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيفاطمه عزت محمود يوسف358171952241015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء قصي محمد زكي وريد359171952290042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيساره احمد محمد طاهر علي360171952290052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيهدى سالم حمد يونس361171952296051

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل457.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيتبارك بدر محمد محمود362171952298009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمها صبار غريب مصطفى363171952315049

كلية اآلداب/جامعة تكريت376.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيريام جمال محمد دانوك364181822283003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت481.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد حردان عبد هللا365181841136039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت445.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيأحمد حسين عايد حماد366181851089001

كلية الزراعة/جامعة تكريت404.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيغفران نعمان فاضل جمعة367181852242066

كلية اآلداب/جامعة تكريت379.0ثانوية ابن كثير للبنينادبيمصطفى مظهر ابراهيم عبد هللا368181921010015

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت391.0اعدادية الخصم للبنينادبيحميد جاسم محمد إبراهيم369181921016010

كلية اآلداب/جامعة االنبار375.0اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد الرحمن حميد مجيد عبد الرحمن370181921036016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك433.0ثانوية النوابغ للبنينادبيمحمد ابراهيم طلب حسين371181921060002

كلية اآلداب/جامعة تكريت385.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد الحليم علي عبد هللا محمد372181921074006

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت394.0ثانوية سومر للبنينادبيامجد ذاكر منير حسن373181921079009

كلية اآلداب/جامعة تكريت405.0اعدادية الروافد للبنينادبيعباس جمال يوسف محيميد374181921085017

كلية التربية/جامعة سامراء402.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيمهدي صبار خلف عبيد375181921127044

كلية االداب/جامعة سامراء386.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيحمزة علي حميد حسن376181921301014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيحيدر عدنان خليفة محمد377181921301018

كلية اآلداب/جامعة تكريت387.0اعدادية المنعم المختلطةادبيمحمد جميل خلف جميل378181921306013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402.0ثانوية الريف المسائيةادبيمحمد نعيم فتحي حمد379181921337066

كلية اآلداب/جامعة تكريت385.0ثانوية الشرقاط المسائيةادبيحاتم عثمان شيحان مخلف380181921339020

كلية الحقوق/جامعة تكريت441.0ثانوية يثرب المختلطةادبيداليا خلف علي خلف381181922043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت418.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةادبيعبير منذر نايل عبد هللا382181922143003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0ثانوية بيجي للبناتادبيامال رعد بنيان سلطان383181922177001

كلية اآلداب/جامعة تكريت398.0ثانوية الحكمة للبناتادبياديان مازن علوان صالح384181922189001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت417.0ثانوية الحكمة للبناتادبينور احمد عيسى خضر385181922189028
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كلية االداب/جامعة سامراء384.0اعدادية البخاري للبناتادبياسماء اياد محمد احمد386181922245003

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0اعدادية االمام المختلطةادبيطيبة طالل ذياب احمد387181922278009

كلية اآلداب/جامعة تكريت389.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيحنان عاصي ياسين أحمد388181922361004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت406.0الخارجياتادبيدعاء عزت شاكر علي389181922401025

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك382.0ثانوية العلم للبنيناحيائيالحمزة خير هللا عبد هللا احمد390181941019006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت474.0ثانوية السالم للبنيناحيائياحمد علي احمد خلف391181941044003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد مزهر علي محمد392181941053031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد عادل سامي مالك393181941141113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةاحيائياسامة فليح حسن محيميد394181941143006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمصعب سالم جرجيس عبدهللا395181941147028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائييوسف علي خلف ابراهيم396181941147032

كلية العلوم/جامعة تكريت520.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيسلوان ابراهيم عزيز حميد397181941278005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت406.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيمحمد عويد عطيه ريمان398181941332144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.4ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيهبة هللا طالل علي طه399181942178031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائينوره سرحان مزيون يونس400181942186053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيساره مهند رشيد احمد401181942208019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيكوثر ذياب فياض حرير402181942208030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيلمياء لؤي ايوب محمد403181942242133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيباسمة صبري حسن عيث404181942271014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائينهى عمار صادق جعفر405181942277015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت415.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين احيائيهاله فالح عزاوي حمدان406181942361021

كلية اآلداب/جامعة تكريت407.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيابراهيم احمد علي احمد407181951016001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت437.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى احمد حمدي لطيف408181951021033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك435.0اعدادية طوز للبنينتطبيقييوسف عدنان محمد علي409181951037014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت393.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمصطفى اياد صالح احمد410181951077021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0ثانوية جنة العراق للبناتتطبيقيشهد خلف نجم عبدهللا411181952221019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد410.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيابو بكر ناصر عايد فياض412191841113001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيحسين علي ساجر حسين413191921028012

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد احمد نايف مزعل414191921031032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل426.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعبد الكريم فارس عجمي جميل415191921040030

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد مهدي محمود زبن416191921040045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0اعدادية السالم للبنينادبيسرمد عبد الرزاق محمد خليفه417191921058006

كلية اآلداب/جامعة االنبار382.0اعدادية األوفياء للبنينادبيكاظم محمد ابراهيم مصطاف418191921078038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0ثانوية الواقدي للبنينادبياحمد حياد فاضل مصلح419191921086003

كلية اآلداب/جامعة االنبار379.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيأنس عبود رديني كياص420191921101002
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبياحمد عنتر حميد جداح421191921101009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار406.0اعدادية بغداد المسائيةادبيعلي حميد ارديني عسل422191921345078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0اعدادية بغداد المسائيةادبيعلي فاضل حامد هايس423191921345082

كلية اآلداب/جامعة االنبار375.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبيد جاسم424191921364017

كلية اآلداب/جامعة االنبار380.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينور علي عبيد اسود425191922162034

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار382.0ثانوية الرمادي للبناتادبياالء احمد مفرج جاسم426191922164003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة408.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه عامر جاسم غضيب427191922173014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيميسره شاكر محمود عيد428191922180012

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة399.0اعدادية النهضة للبناتادبيرغد حاتم احمد جاسم429191922191014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتادبينور محمد حمزه محل430191922217021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0ثانوية الوفاء للبناتادبيسحر عبد هللا هليبان مشوح431191922241013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار409.0ثانوية العهد الجديد للبناتادبيشيماء فالح حسين غزاي432191922258016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413.0ثانوية النخيل المختلطةادبيبيداء شيخان حبيب مرهون433191922290004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0اعدادية العدل للبنيناحيائيمصعب عامر عبد هللا احمد434191941018022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية525.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمصعب شاكر خلف عبد هللا435191941029051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء556.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيصادق جاسم عباس جاسم436191941040047

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة391.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى صالح محمد علي437191941043039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم سليمان ضاحي438191941046008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد414.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط عبيد طه439191941104046

كلية العلوم/جامعة بغداد583.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد ياسر يحيى نافع440191941114100

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيمروه عبد هللا أحمد ياسين441191942152019

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار403.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيآمنه فتيخان خلف حمد442191942157002

كلية العلوم/جامعة االنبار538.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيعذراء محمد رجب عبد الحكيم443191942159084

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياية ناجي مرزا اسماعيل444191942175014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار387.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيهيام سامي احمد خلف445191942175078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار453.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيدنيا عامر حسين ريحان446191942188036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيلقاء انور خليفة جياد447191942194080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار439.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائييسرى محمد حسن محمد448191942197026

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيحنين طالب ابراهيم يوسف449191942229019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرانيا عبد الستار عباس جسام450191942246034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار464.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيمنى ثامر عواد فرحان451191942262013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاحيائياسماء ناجي مرزا اسماعيل452191942369012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاحيائيايه نبيل عبد الرزاق عفان453191942369051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيخوده جميل احمد عبد454191942370071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار474.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائينغم ماجد عوده مهاوش455191942370223
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار463.0خارجياتاحيائيشهد لطيف جاسم محمد456191942401014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيعبد الرحمن مشعان خزعل مشوح457191951006008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت414.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيخلدون موسى مناجد صالح458191951012011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيمحمد وميض نوري سعود459191951022012

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت431.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعمر عبد هللا ابراهيم حمد460191951024018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمصطفى هادي صايل مركب461191951040037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيالزبير ابوبكر عبد العزيز محمود462191951070005

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار390.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمود طعيمه خلف طعيس463191951341086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة417.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنينتطبيقيبراء طالب يوسف محمد464191951363014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار431.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيمريم رعد عالوي جاسم465191952191029

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0ثانوية االنفال للبناتتطبيقيساره حمد شهاب حميد466191952226005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة485.0ثانوية االنفال للبناتتطبيقيمريم خميس عبد هللا عباس467191952226010

كلية القانون/جامعة الفلوجة422.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيشهد سعدي محمد فياض468191952229009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيرسل زيدان ثرثار حسين469191952370021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيعال ماجد مشعل صحن470191952370040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار409.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيعائشه اسامه عبد الغفور مرعي471191952371013

كلية اآلداب/جامعة كركوك384.0اعدادية الفرات للبنينادبيعبد هللا عزيز احمد شهاب472201921007049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0اعدادية الرياض للبنينادبيفؤاد عطا ابراهيم حسن473201921023040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك389.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبيميسر صالح عكاب صالح474201921077105

كلية اآلداب/جامعة كركوك400.0اعدادية السياب للبنينادبيطه حسن احمد عكلة475201921078052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد مؤيد شكور عثمان476201921079052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0اعدادية الواسطي للبنينادبينبهان محسن ابراهيم سلمان477201921079067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبييوسف عدنان سلطان اسود478201921085124

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل389.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيأزاد محمد فرج حسن479201921253003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0ثانوية الزاب المسائية للبنينادبيعبد هللا علي صالح حسن480201921255046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت405.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينادبيعبد الرحيم عبد القادر علي عبد هللا481201921261070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك416.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينادبييوسف عبد الفتاح حسن سليم482201921261141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيامير نظام نجم فرج483201921313021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368.0اعدادية نور العراق للبناتادبيحنين احمد نوري كريم484201922138017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر418.0ثانوية فلسطين للنازحاتادبيغادة يوسف صالح بكر485201922164008

كلية اآلداب/جامعة كركوك387.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيايالف يوسف حمه اسماعيل486201922352003

كلية الزراعة/جامعة كركوك402.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي فاروق عبدهللا موسى487201941011029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0 للبنين6اعدادية حوض احيائيسهمي خلف حمود شم الدين488201941033010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية عبد الرحمن الغافقي للبنين للنازحيناحيائيابراهيم احمد بهاء عباس489201941043001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0ثانوية شمالن المختلطةاحيائييوسف حازم حسن محمد490201941227015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيغانم رفعت عبد هللا جاسم491201941250092

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد علي خورشيد حسين492201941259289

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0ثانوية المقاصد المسائية للبنيناحيائيعيسى خلف عيسى جاسم493201941261050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيصفاء عباس ولد عباس494201941304078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرقيه عبد الخالق زاهر عبد الخالق495201942102024

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك393.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيليلى عبد الرضا علي عبد هللا496201942102064

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمريم وهبي جمعه توفيق497201942102071

كلية الزراعة/جامعة تكريت399.0اعدادية الشهباء للبناتاحيائيهند عبد هللا يوسف سليمان498201942106080

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيسمرة دخيل عبد هللا عبد الرزاق499201942112019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايالف غالب حسين عبد500201942124022

كلية التمريض/جامعة كركوك646.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيبرزين ستار زوراب ميرزا501201942330012

كلية الزراعة/جامعة كركوك401.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيفان طارق مصطفى عبد هللا502201942351035

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييحيى خضر عباس صالح503201951001110

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك462.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيعباس علي صدر الدين نقي504201951018009

كلية العلوم/جامعة كركوك420.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيسرمد ايدن محمود محمد505201951022018

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك402.0اعدادية بدر الكبرى للبنينتطبيقيعلي حسين علي حمد506201951025024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك411.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين مردان507201951030066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت423.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقياحمد علي خلف صالح508201951250008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك432.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فارس مساهر عبد هللا509201951253018

كلية اآلداب/جامعة كركوك408.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيمصطفى جمال خاسيار قرباني510201951304108

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك400.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيرحمه امان هادي عبد هللا511201952114018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينور علي جليل خورشيد512201952154024

كلية العلوم/جامعة كركوك430.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيسميه خالد محمد رضا513201952352009

كلية العلوم/جامعة كركوك420.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة تطبيقينفين موفق محمد فرض514201952364003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيناشنا جبار أحمد محمد امين515201952382024

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت373.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيعلي عبد القادر عبد اللطيف يوسف516211821263011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية االقتدار للبناتادبيمريم صباح عبد الستار علوان517211822119022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس عاصم عباس علوان518211841004061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0اعدادية الطلع النضيد للبنينتطبيقيمصطفى سالم اسماعيل سلمان519211851038051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيعمر جبار مصطفى عباس520211851062017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0اعدادية الطيبات للبناتتطبيقينبأ عبد االمير ضاري محسن521211852178030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية408.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي محمد مهدي محمد522211921001046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية المعارف للبنينادبيحيدر مجيد حميد خلف523211921005020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0اعدادية بني سعد للبنينادبيحسين اياد عبد هللا محمد524211921008010

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار373.0اعدادية ديالى للبنينادبيسيف عبد الكريم ياسين عبد525211921012030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك417.0ثانوية التضامن للبنينادبيمحمد توفيق جاسم محمد526211921019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسنين عباس عبد الستار خضير527211921025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيانس زامل عبد هللا حسين528211921038010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل384.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيادريس علي عبد مهيدي529211921043006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0ثانوية دمشق للبنينادبيمصطفى محمود محمد محمود530211921048023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل405.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي عبد العظيم قاسم محمد531211921050018

كلية األعالم/جامعة ذي قار373.0ثانوية المغيرة للبنينادبيضرغام حسين علي حبيب532211921051024

كلية االداب/جامعة سامراء383.0ثانوية المغيرة للبنينادبيعبد هللا حاتم خليل جدوع533211921051031

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة408.0ثانوية الصدرين للبنينادبيمصطفى عارف مجيد حسون534211921056028

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل374.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد العزيز عمر عبد العزيز شهاب535211921059019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410.0ثانوية اول حزيران للبنينادبياحمد محمد حميد حسين536211921062003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعلي شوقي خضير احمد537211921062024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحسن عادل دعدوش سالم538211921063010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي جمهور حسين خماس539211921063038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد مجيد ابراهيم محمود540211921063065

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء393.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيناصر عبد سلمان مجيد541211921065096

كلية اآلداب/جامعة كركوك397.0اعدادية شورش للبنينادبيعمر شاكر محمود احمد542211921076032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية الرواد للبنينادبيمفيد محمد خالد عباس543211921077124

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك389.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحيدر نجم عبود عبد الكريم544211921081012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة382.0ثانوية االمامة للبنينادبيحبيب حسن محمود علي545211921083003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية نزار المختلطةادبيزين العابدين حازم عبد حسن546211921204004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438.0ثانوية حمرين للبنينادبيمحمد عباس محمد شكر547211921205011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ثانوية النظامية المختلطةادبيموسى محمود تايه فرج548211921206023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيسيف شاكر محمود سلمان549211921207011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر394.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيكريم حسين عبد شناوه550211921207017

كلية األعالم/جامعة ذي قار383.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيمحمد صكبان حسن رزيج551211921207019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت408.0ثانوية المأمون المختلطةادبيسلوان حسن عطيه سعيد552211921212014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415.0ثانوية المأمون المختلطةادبيغيث انور عبد الجبار عبد العزيز553211921212022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيعبد هللا مال هللا عناد دبيش554211921222012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحر خضير عباس حسين555211921223008

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء395.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيكريم علي جاسم خلف556211921223041

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار394.0اعدادية المتنبي المختلطةادبييوسف بهجت حميد رشيد557211921226045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمرتضى عباس عبد الخالق رشاد558211921227020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك441.0ثانوية الوالء المختلطهادبيبكر أبراهيم مروان فرج559211921236002

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0ثانوية البارقة المختلطةادبيخليل احمد خليل حنتوش560211921258003
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية البارقة المختلطةادبيمحمد محمود ياسين حمد561211921258009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيمروان محمود فهد حسن562211921261023

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيحيدر علي سعيد متعب563211921271010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت405.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيخالد وليد جمعه درب564211921275016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة393.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحافظ ابراهيم حسن قاسم565211921278017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيرسل يوسف صادق موسى566211922098015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية419.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينور سمير عبد الجبار شهاب567211922107049

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407.0اعدادية القدس للبناتادبيزينب محمد رشيد غزال568211922110043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيتبارك شاكر محمود احمد569211922118003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيحوراء سعد ياس عباس570211922118005

كلية اآلداب/جامعة تكريت385.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفاطمه عامر محمد موسى571211922118021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية ام القرى للبناتادبيوفاء احمد سالم طوفان572211922127038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفاطمه خالد عبد هللا بريص573211922134046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0اعدادية المقدادية للبناتادبيسراب كامل أسماعيل سلمان574211922140049

كلية التربية/جامعة سامراء408.0اعدادية بابل للبناتادبيسجا زياد أحمد عبد المجيد575211922141028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب محمد كريم خسارة576211922145043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه سعدون جميل خيرات577211922147044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية العذراء للبناتادبيضحى احمد مزهر حسن578211922154019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينة مثنى رفعت عزاوي579211922155048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت398.0ثانوية السرمد للبناتادبيميالد سعد طالب مرهج580211922157019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ثانوية الرواسي للبناتادبيطيبه جاسم خلف محمد581211922177016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيغفران محمود علي حسن582211922210005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت398.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيسالي فيصل لطيف شويش583211922226026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار388.0ثانوية النجباء المختلطةادبيزهراء علي كرجي احمد584211922253005

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبينور اسماعيل حسن عباس585211922259012

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت377.0ثانوية االحسان المختلطةادبيزينب عامر عبد علوان586211922265006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية409.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيمريم قاهر عادي علي587211922294039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيبرهان قيس مانع شاكر588211941004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حميد راغب حمود589211941004140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى434.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحيدر متعب عبداللطيف ابراهيم590211941013043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبدهللا جليل صالل جوامير591211941022032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمؤيد حازم لفته حسين592211941034069

كلية الصيدلة/جامعة الموصل657.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيضرغام عدنان عناد احمد593211941039019

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت485.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيإسماعيل حقي اسماعيل خليل594211941225001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيخضر محمد عايد قاطي595211941264013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى430.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعمر حميد راغب حمود596211941272170

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحيدر سعد جاسم محمد597211941274016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيعبدالرحمن عدنان صبر رفيق598211941276015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيبشرى خليل ناصر حسين599211942091041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهناء احمد طه حمد600211942097162

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيورود عادل شنيف جاسم601211942097167

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياالء دحام مزهر شاطي602211942099008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم محمد حسين علي603211942102111

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0اعدادية القدس للبناتاحيائيغفران اسود خماس اسود604211942110066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيغدير وديع عبد الحسين فاضل605211942122031

كلية الطب/جامعة المثنى664.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب احمد محمد ابراهيم606211942133023

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايمان نصير غازي محمد607211942137026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى476.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايناس محي محمد حمدان608211942138018

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك ناظم داود صالح609211942139046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية بابل للبناتاحيائيحوراء حسين طه ضاحي610211942141017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيزهراء عبد الحليم عبد االمير شاكر611211942143048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيحنان عبد الستار علوان احمد612211942151017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيدعاء خالد كامل محمد613211942151019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيزينب محمد هالل عطيه614211942226011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزينب خالد رحيم محمود615211942291044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى487.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيالفت كفاح سليم محمدامين616211942292011

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد حميد حسن617211942294015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيوسام حسين محمود جمعه618211951001020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبدالرشيد شاكر محمود خميس619211951003025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد405.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعلي داود سالم طعمة620211951005028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى425.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيليث عماد علي حسن621211951007054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد406.0اعدادية كنعان للبنينتطبيقيحسن حسين تحسين محمود622211951013010

كلية االثار/جامعة سامراء380.0اعدادية كنعان للبنينتطبيقيرياض داود اسماعيل زيدان623211951013018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينتطبيقياسماعيل جليل جهاد بديوي624211951059004

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمحمد جبار حسين عباس625211951206018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيحيدر هادي حسين علوان626211951272054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى413.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعبدالرحمن جمال توفيق احمد627211951278019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى433.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيسفيان عبد النعيم محي الدين جمعه628211951282007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0الخارجيونتطبيقيحسن حافظ محمد عباس629211951400002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينور معن علي حسين630211952090038
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقينور شمس الدين شيره سليمان631211952092020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0ثانوية العدنانية للبناتتطبيقيمنى اسماعيل رحمن عبد632211952094030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى393.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمريم زيد ورور نعمه633211952098048

كلية الزراعة/جامعة ديالى405.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيهبه نجم علي سهيل634211952098057

كلية الزراعة/جامعة ديالى397.0ثانوية بنت مزاحم للبناتتطبيقيريمان زياد كاظم عباس635211952170003

كلية العلوم/جامعة ديالى427.0اعدادية الطيبات للبناتتطبيقياسيل علي ابراهيم ناصر636211952178006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد424.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيجيالن احمد عبد الحكيم عبد الرحيم637211952290006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء احمد فرحان مناحي638221842125065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية المختار للبنينادبيقاسم سعدون غالي لفته639221921047117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمؤمل مانع متعب عبد640221921090057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيسامي علي ماضي عطاي641221921319010

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار401.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعبد العالي عكيلي مزبان صحن642221921376051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيمجتبى حيدر جاسم فيصل643221921379005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0ثانوية البينات للبناتادبيرقيه طاهر عطا هللا راضي644221922193018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار392.0ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء حسين علي ناصر645221922196008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار393.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيمحمد فتاح اسماعيل خليل646221941008023

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة445.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعبد الرزاق عبد الحسين عذاب علي647221941028048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد يحيى عبود معارج648221941306266

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيسعد جواد صيوان طبيج649221941313024

كلية التربية/جامعة ميسان480.0الخارجيوناحيائيحسين عبد الكاظم كوه عوده650221941400021

كلية التمريض/جامعة تلعفر577.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتبارك عيسى محمد حسين جواد651221942139033

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار414.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيسجى عبد الحسين شريف حسن652221942147047

كلية العلوم/جامعة المثنى515.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيضحى راجي عبد الرضا مهوس653221942147049

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية النجاح االهلية للبناتاحيائيمنار مجيد خلف شبوط654221942195011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيكوثر كاظم جباره مزعل655221942198033

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار418.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب كاظم رزوقي طالل656221942321183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة جبار عبد حريجة657221942323244

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيامل حسين كريم جحيل658221942417008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط400.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد العزيز حبيب عليوي مريح659221951004032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي صباح حسن بصيص660221951022062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسن حسين جاسب مدلول661221951026016

كلية القانون/جامعة ذي قار430.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقينجوان محمود جاسم حمزة662221951036113

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى فاضل عبد النبي معيبد663221951085009

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الخضر سكر نعمه664221951300070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر410.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمنتظر فاضل سلطان مبارك665221951300206
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعبد الرسول عوده بدر سريح666221951301031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين ياسر667221951307221

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار399.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيازهر رشيد فاضل شنيار668221951308007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط406.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا عودة غياض669221951310011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية الغدير االهلية للبنينتطبيقيبشار طالب جباري سلمان670221951359002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم هادي منصور محسن671221952105036

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية الهدى للبناتتطبيقيدالل عباس عبد االمير خلف672221952146009

كلية العلوم/جامعة كربالء437.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزينب عدنان فهد عبد الحسن673221952163034

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار470.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيندى حسين وحيد طريف674221952175032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار441.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيهاجر فاضل سلمان صباح675221952178016

كلية األعالم/جامعة ذي قار402.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيرشا شهاب غاوي فرحان676221952323039

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار392.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيسيف عبد الحمزه جابر راضي677231821178025

كلية اآلداب/جامعة القادسية394.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيرواء مجيد رحيم كريم678231822271030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل418.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيمجتبى حسن هادي علي679231921005031

كلية التربية/جامعة سامراء416.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعماد بركات عبيد زيدان680231921011074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط400.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعمر جاسم عبد غدير681231921011077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل397.0اعدادية الحلة للبنينادبيسجاد ناجي ياسين عباس682231921020034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل400.0اعدادية حطين للبنينادبيعبد الرحمن علي سعيد فدعوس683231921023023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك399.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعمران طالب مطشر كاظم684231921034057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل408.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيرضا حمزه لفته جاسم685231921035007

كلية اآلداب/جامعة القادسية398.0اعدادية االندلس للبنينادبيناصر حميد زغير عبد الحسن686231921042058

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار389.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبينور الدين ناصر حسن عبد687231921168025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد415.0اعدادية الفجر المختلطةادبيرغيد احمد نجم عبد688231921173028

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار434.0ثانوية القاهرة المختلطةادبييوسف سعد خليل عبيد689231921178055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة388.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيباسم محمد حسين شعالن690231921250014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية اسماء للبناتادبياالء علوان جاسم حمد691231922093006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية قرطبة للبناتادبيزينب رعد عبد كيطان692231922126035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد423.0ثانوية قرطبة للبناتادبيهدى محمد غربي علي693231922126069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0ثانوية حلب للبناتادبيهديل هاشم محسن هاشم694231922129012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة389.0ثانوية النجوم للبناتادبيرسل عماد عبد الحسين جار هللا695231922130010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0ثانوية الغدير للبناتادبيشجن خالد علي فياض696231922131024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيمريم محمد هندي رؤوف697231922138016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0ثانوية النهرين المختلطةادبيقبس عبد الحسين عبد الحمزه جميل698231922197011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي فائق قاسم حسن699231941002181

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل414.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيطه محمد سلمان هوبي700231941004028
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر447.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيياسر عمار ناجح مجيد701231941006206

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي جاسم محمد كاظم702231941008124

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبد هللا عدنان خضير عباس703231941009068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين احمد حسن سلمان704231941015009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط487.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعباس راجح كاظم غازي705231941054070

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائييونس عباس فاضل خليف706231941173175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيشهاب احمد جبر خليف707231941221003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيكرار كريم جواد عبد الساده708231941251273

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة414.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه يوسف راهي كاظم709231942077110

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسرى ميثم محسن حسين710231942088265

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيغدير طراد محمد كريم711231942089120

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء377.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم قاسم شناوة حسين712231942090245

كلية التمريض/جامعة بابل637.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيانفال عباس فاهم عبد الحسين713231942098015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيسليل عباس جاسم محمد714231942104038

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء449.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمالك غيث محمود هادي715231942124096

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعائشه حميد حسين نعمه716231942127049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيدعاء مؤيد عوده عليوي717231942138011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيضحى عباس طالب حمزه718231942145080

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيشروق مهدي مكرود مطر719231942154032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيحنان هادي حسن عبد الحلو720231942155013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةاحيائيدعاء كريم عبدالعباس مصيخ721231942208003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت414.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل سعدون عباس محمد722231942271137

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي موحان زياره زايد723231951007049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيعباس عامر ناجي احمد724231951011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى404.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن حميد صلبي نمش725231951017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل413.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيسجاد جبار راضي حسن726231951052011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل402.0اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيكرار جواد حسين حمزة727231951067058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعلي رزاق عامر حمزة728231951164030

كلية الزراعة/جامعة القادسية401.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينتطبيقيمناف محمد عبد الكريم حسون729231951260020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيرقيه عادل بدر احمد730231952086019

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيرقيه هاشم ناصر ناصر731231952086022

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه رحيم عبد االيمه عبد السادة732231952091024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزينب عبد الحمزه عذاب سلمان733231952098027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيسجى احمد مهدي عزيز734231952119031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل411.0ثانوية الزاكيات للبناتتطبيقيفاطمة حيدر مهدي كاظم735231952135009

25 من 21صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  الدور الثالث2020/2019القبول المركزي 

ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتتطبيقيفاطمه هاشم محمد علي حمزة736231952158004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيالزهراء غني حسين عبد علي737241842092004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية408.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين ذياب سماوي سلطان738241921004027

كلية اللغات/جامعة الكوفة398.0اعدادية الشامية للبنينادبيمحمد كريم حسن راضي739241921015058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0اعدادية النجدين للبنينادبيمسلم عقيل ظاهر كاظم740241921063043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيعقيل عيسى علوان كاظم741241921155027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد صالح غالي زغير742241921155039

كلية االثار/جامعة القادسية381.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيميثم بدر عبد تريجي743241921202087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية423.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيحسين ناصر شنشول عداي744241921208009

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية402.0ثانوية الجنان للبناتادبيهند محمد حسين عبد745241922079016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسماء محمد عبد الخضر سلطان746241922134006

كلية الزراعة/جامعة القادسية412.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسين مثنى عطيه مشعان747241941037022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية426.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيكامل حكيم علي جاسم748241941211029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل432.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء خضير جودة غافل749241942082030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب جواد محمد حسين750241942124072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسين باسم حاكم هادي751241951027011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى450.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقياحمد سالم حسين حمادي752241951204003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيهديل رعد علي حلواص753241952077024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينب داخل صخيل عطيه754241952106023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة381.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرؤى حسن فضل مطر755241952108014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية437.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقينور عايد شاكر عبادي756241952220156

كلية اللغات/جامعة الكوفة400.0اعدادية ميسان للبنينادبيحسين كامل كريم بعيوي757251921011020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيزين العابدين ضياء حميد حمزة758251921022009

كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعباس علي عبد هللا جبار759251921113018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة385.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيبنين عبد الرحمن كاظم عبود760251922058008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيايات كاظم سلطان هادي761251922068005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0اعدادية الجزائر للبناتادبيميمونه فاضل غافل تومان762251922091080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم ناظم عباس ربج763251922096071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيعبير سعيد كاظم فرحان764251922170071

كلية الفقه/جامعة الكوفة397.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبياّيات عباس شاني ساجت765251922171002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيفاطمه علي حنون عبد766251922190015

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة465.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيساره مهدي صالح مهدي767251942058040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيجيهان حامد عكله كحار768251942059144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاكم مجبل كليب769251942096295

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيآمنه ستار كاظم حمزه770251942170003
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة380.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعباس ظاهر حبيب حسين771251951007102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيحوراء خضير عباس عبد772251952170034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر392.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيطاهر شاكر عبيد محيل773261821047095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0اعدادية الزاكيات للبناتتطبيقياسالم فالح نجم عبد هللا774261852103002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0اعدادية القطيف للبنينادبيعباس رضا عبد العزيز محمد775261921041033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط433.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحسين زميم الكوط بخيت776261921043005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0اعدادية النعمانية للبناتادبيزهراء حسن كاظم حيدر777261922087028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر علي كاظم شايش778261941003058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي حيدر عجيل مزعل779261941004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيالحسين علي محسن صكب780261941010018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه عزيز كريم زغير781261942087101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمديح ياسر رباح كمر782261951021026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية473.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقياسياد جبار خضير عباس783271851035004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة378.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيضرغام غانم فرحان مكطوف784271921020026

كلية اآلداب/جامعة ذي قار381.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيعباس جابر عفريت منسي785271921020027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0اعدادية الثبات للبنينادبيذو الفقار علي عذاب عيدان786271921024030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية الياقوت للبنينادبيامير علي عبد علي سلمان787271921038018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيغزوان حسن هاشم خليل788271921044102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيمنتظر عبد الرسول حسين فرمان789271921049139

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل381.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيولي حسون حسن جاسم790271921153122

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0ثانوية الرقيم للبناتادبيايات رسول محمد علي عبد علي791271922054004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء412.0ثانوية السلوى للبناتادبيرسل احمد عبايد مجيد792271922084008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء429.0ثانوية السلوى للبناتادبينرجس اسعد قاسم عبد الرضا793271922084037

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء392.0ثانوية الحرية للبناتادبيساره قاسم كريم حسن794271922099034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة380.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحوراء محمد فليح محمد795271922102046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0ثانوية الطيبات للبناتادبيزهراء مسلم رحيمه عباس796271922106013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء410.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرغدة عادل عباس نجم797271922140022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي جبار علك حسين798271941004042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء527.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيياسر فائز كاظم حتلوف799271941151075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد هادي جودي800271941154101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب حسين هادي مهدي801271942059068

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء رشيد عاجل عبد هللا802271942062050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيتبارك غالب علي حسين803271942147015

كلية العلوم/جامعة كربالء437.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد عباس خضر سليمان804271951019065

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء441.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزينب حيدر محمد فاضل805271952059039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفرح خشان شعالن عبود806271952067042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعقيل حسين غاسم محمد807281921151161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان431.0ثانوية السالم للبنيناحيائيحسين محمد حسين داود808281941005011

كلية الطب/جامعة ميسان673.4ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة احمد جبار لعيبي809281942079017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيكرار عبد جاسب ضمد810281951017069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر عبد الحسين شاتي متيت811281951104024

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين محمد حنيش صيهود812281951151209

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم461.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي كريم زاير سلمان813281951151472

كلية الزراعة/جامعة ميسان429.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيمهى عيدان حسين ظاهر814281952051071

كلية اآلداب/جامعة المثنى386.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى حسين شنان عيدان815291821017290

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط394.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيمحمد فهد عواد معروف816291851111018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسيف خليف سماوي شنوف817291921008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى498.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعبد هللا فاخر انعيمه مهاوش818291921011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسن ساجت حسن ملزوم819291921014038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى452.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر عبد االمير محسن عبد820291921028152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى483.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمهدي هريبد هاشم جبر821291921109119

كلية اآلداب/جامعة المثنى399.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور حسن عبد الهادي عبد العزيز822291922058070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية417.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه نعمه كاظم عبد الكريم823291922063044

كلية اآلداب/جامعة القادسية378.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبياسراء ماجد رحيم بريد824291922064001

كلية اآلداب/جامعة المثنى383.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيمريم محمد خليل محمد جواد825291922064054

كلية القانون/جامعة المثنى427.0ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء جمال هداد دحام826291922069032

كلية القانون/جامعة المثنى439.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسحر شياع عبد دفار827291922078076

كلية القانون/جامعة المثنى424.0ثانوية صفية للبناتادبيخديجه فاضل راضي دهام828291922084021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيزهراء فاهم مجهول عبد829291922153012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى420.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائيايمان حسين عطية مطر830291942050027

كلية التمريض/جامعة المثنى618.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهاجر سلمان مجهول مصحب831291942057266

كلية العلوم/جامعة المثنى497.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيزينب افندي كاظم جبر832291942090017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى408.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيسجى عبد الرضا كريدي مداعي833291942160043

كلية القانون/جامعة المثنى448.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيمنتظر كاظم لطيف قدوري834291951003189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت416.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيسجاد حسين تالي خضر835291951016055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل447.0ثانوية السماوة المسائية االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار عبد عباس836291951154007

كلية العلوم/جامعة المثنى431.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيكفاء لطيف هالل كروع837291952153029

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيشهاب عمر محمد دهيمان838311921002015

كلية الطب/جامعة تكريت672.0النصر النموذجية للبنيناحيائيبراء شاكر محمود محمد839311941024030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسلوى خالد اسماعيل بدر840311942001013
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرغده قيس سعيد عبد الرحمن841311942081032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيخديجة حسين عباس خلف842321942030009
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