
قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2019/2018لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد698.9ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارة احمد مهدي محمد حسين1141942129029

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سلمان عيدان عبد هللا2151942053034

كلية الطب/جامعة بغداد681.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره محمد جهاد محمد صالح3101942078077

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد جمعه محي الدين خلف4211841009014

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف احمد عبود كريم5101941018044

كلية الطب/جامعة بغداد680.4اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيداليا حسن كريم عبدالرحمن6201942180037

كلية الطب/جامعة بغداد678.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء وليد خالد محمد7151942057020

كلية الطب/جامعة بغداد677.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيحكيمه علي حسين رحيم8131942281018

كلية الطب/جامعة بغداد676.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه هادي عاشور محمد9141942111130

كلية الطب/جامعة بغداد675.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد هشيار حسن احمد10141941007007

كلية الطب/جامعة بغداد675.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزه هاشم صالح جواد11131941010049

كلية الطب/جامعة بغداد674.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر اسماعيل نعمة كدران12141941182014

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار علي عبدالزهره كاظم13131942106064

كلية الطب/جامعة بغداد672.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد خلدون حمزه جابر14101941028010

كلية الطب/جامعة بغداد672.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله عصام عبد الصاحب حميد15141942072159

كلية الطب/جامعة بغداد671.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر مزهر فرج16141942134028

كلية الطب/جامعة بغداد671.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمحمد شدهان عبد جاسم17181941141111

كلية الطب/جامعة بغداد671.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحيدر عامر حسين عبد السادة18231941006049

كلية الطب/جامعة بغداد670.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي مظفر خورشيد19121941001022

كلية الطب/جامعة بغداد670.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حسن ناصر دكسن20101941026016

كلية الطب/جامعة بغداد670.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مؤيد عبد الواحد جاسم21131941010178

كلية الطب/جامعة بغداد670.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيمنار محمد عبد هللا حمد22281942065060

كلية الطب/جامعة بغداد670.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيكرار مصطفى موسى محمد23131941037080

كلية الطب/جامعة بغداد670.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالهام حاتم عبد الحميد خلف24141942194003

كلية الطب/جامعة بغداد670.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد عبد الساده جاسم محمد25151941007012

كلية الطب/جامعة بغداد670.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينه كريم مطلك عزال26261942120138

كلية الطب/جامعة بغداد669.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس صباح نوري علي27141942129034

كلية الطب/جامعة بغداد669.2اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر محمد انور احمد28111941200055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد683.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا حسن عدنان حربي29261941050032

كلية طب الكندي/جامعة بغداد682.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى كاطع صيهود حسن30131941016111

كلية طب الكندي/جامعة بغداد674.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر جبار راضي عبد31251941156022

كلية طب الكندي/جامعة بغداد672.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحسين عادل جبار شاكر32141941010027

كلية طب الكندي/جامعة بغداد671.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائياسامة مهند منذر عبد الغني33101941014014

52 من 1صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2019/2018لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب الكندي/جامعة بغداد669.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر هادي يسر خريبط34141941208029

كلية طب الكندي/جامعة بغداد669.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث زيدان جليل كاظم35121941030156

كلية طب الكندي/جامعة بغداد669.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديانا باسم وهيب فريح36141942149020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد668.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدره رفعت طالب هاشم37141942134051

كلية طب الكندي/جامعة بغداد668.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية صائب رحمان فرج38141942142003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد668.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهمام محمد مهدي عبود39141941170088

كلية طب االسنان/جامعة بغداد671.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى سلمان جبار ثجيل40151941008049

كلية طب االسنان/جامعة بغداد669.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد خماس حاتم نعيمه41151941005123

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.2ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى كامل محمود كاظم42131942281064

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.1ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيياسين طاهر بدري طه43151941012082

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمرسلين حيدر علي موسى44261942108110

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه محمد موسى محمد45101942119099

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد فاضل جبر46141941182056

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبة صادق علي عيسى47151942055083

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائييقين عباس عبد هللا عباس48131942091156

كلية طب االسنان/جامعة بغداد667.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسفانه عمر احمد شاكر49101942100060

كلية طب االسنان/جامعة بغداد667.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيجنات فالح الدين جاسم حمادي50101942078028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد667.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد مازن عيد محيسن51131941016105

كلية طب االسنان/جامعة بغداد667.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشمس زيد سلمان صادق52141942094092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد671.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيروز حسن عبد االمير عزيز53121942109039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد671.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيروان يوسف حسون بريج54151942044065

كلية الصيدلة/جامعة بغداد671.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأسراء اسماعيل شرهان باقر55141942220001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ عمر جاسم صالح56131942091140

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعد فؤاد مصطفى57101941017078

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعالء رعد عباس هادي58211941002084

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرسل عقيل عبد الصمد جابر59101942100041

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ثامر حسين فاخر60101942086069

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي حسين سالم محمد61211941008059

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائييقين سعد محسن علي62261942251043

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره سعد نجم عبد63111942106040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد668.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسن عبود عطيه64141941011029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد668.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيمريم عماد محمد علي مهدي65211942100076

كلية الصيدلة/جامعة بغداد668.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيرضاء طارق نادي قاسم66131942107036

52 من 2صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2019/2018لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين حيدر جمعه منخي67111951020014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي لواء حسن عبد الرزاق68101951026082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيغدير عمار سليم عباس69121952118034

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم شاكر حمودي عبد هللا70101952102030

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقاسم حازم محمد علي71141941047113

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعبد الرضا محمد جاسم محمد علي72271941005120

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر علي عبد عون فواز73271941005080

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ياس خضير احمد74111941049112

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى باسم عذاب كزار75221951065024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغسق باسل محمد علي خلف76141952117006

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه امير حسن سلمان77101942101100

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فالح سامي محمد78141942112059

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى خالد ذياب حسين79141941170080

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينور عبد الحميد قادر عبد هللا80201942117058

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميار سلمان محمود عبد هللا81121942094255

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد جواد فاضل علي82121942118084

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة باسل جاسم سلمان83141942080065

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرحمه عامر حكمت زكي84131942100040

كلية العلوم/جامعة بغداد606.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفرح كاظم محمد جواد محمد علي85111942113065

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنى ياسين صالح حسين86141942134143

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف نجم الدين عبد هللا محمد87141941021190

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد حمزة جاسم غانم88121941032039

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه مهدي عويد حسين89151942045070

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء لؤي كاظم شنيشل90151942054061

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسارة عبد علي شباك91121942101025

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل جبار نعمه زياره92111942076047

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عمار وقفي اسماعيل93111942109125

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائيرقية سالم حسين عليوي94101942125013

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه الزهراء فراس رشيد ناصر95131942073062

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد محمد عبد اللطيف ابراهيم96111942071073

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيحنان فاضل عباس صالح97131942111018

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر حسين باقر حسين98141951021022

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعلي عيسى جازول محمد99281951001092
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كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمروان ظاهر مرعيد خلف100141951048048

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشهد نجم نعمه نجم101121952102025

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمنار ماجد فرحان كريم102151952047049

كلية العلوم/جامعة بغداد464.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصادق سعد رحيم محمد103141951052006

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيمحمد حسين بازع عبد104261951037016

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيعلي السجاد رسول منصور محيسن105231951067036

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرسول ياسين حسن محمد  رضا106111951200067

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيليث حمد راضي عبد هللا107141951003029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد477.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه نزار جبار عبد108111952066027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عالء حسين اليج109131942109020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه عبد الستار عايد سرحان110151942047117

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه خالد دواي خنجر111141942117046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير اكرم حسين ياور112141942135043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ عبد الرحمان عبد اللطيف عبد الرسول113101942099030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورا سمير جواد علي114141942072155

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب عبد االمير جاسم حردان115151952048016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد420.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم عبد هللا ياسين طارش116141952072040

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد425.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل رافد نعيم هويدي117111952064004

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد438.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيصفا نصير اكرم محمد118101952120036

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد434.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىتطبيقينور قيس حمزه علي119101952092010

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمصطفى داود سلمان رحيم120211941010094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيكرار سالم حسين سمرمد121141941203121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن رعد حسن ياسين122101951043016

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء علي عبد الحسين فيصل123111922079022

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيانشراح صالح محمد صالح124101922119004

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات عامر ابراهيم محمد125111922094017

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبينور عماد محمد رسول126101922119032

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن محمد اديب محمد127101921033008

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبينورالعال علي محبس حسن128131922099064

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبياروى مروان حميد محمد سعيد129141922106001

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيموسى نبيل خالد خالد130111921180204

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحيدر فالح حسن اغضيب131131921045037

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الدينادبينور علي هادي حسين132181922233031
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كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيايثار كاظم بالسم مولى133111922061003

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد فؤاد صالح134141921400092

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيميسون نعمان وهيب رشيد135131922091100

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيعال يحيى مخيف ناجي136131922077045

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيهدى هادي عدنان عبد اللطيف137161922253054

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيمريم خالد سامي رمضان138101922076039

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم مثنى محمد شنشول139111922079043

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي كاظم عباس140151922055053

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عبد جرو كاظم141101921018019

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيعال طارق منصور علي142111922094057

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء محمد رشيد كريم143151922046010

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيانتصار حسين عبد راهي144111922079006

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى فيصل ابراهيم كاظم145141921018099

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين جمعه علي محيبس146121941030056

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسب عطيس جعفر147141951030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيابو الحسن علي خضير عون148131921023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيتبارك عالء كامل مكطوف149131922070018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عمار طالب سهيل150151922050045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار ثامر سلمان حبيب151141922111066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيعمر محمد ابراهيم حمادي152121921010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحسين نوح هادي عون153131921023025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عالء كاظم عليوي154131922074044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيرند مصطفى علي قنبر155111922061019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزينب عبد الكريم ماطور شنين156161922265032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي كاظم شواي157121921034052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن كريم واشي زناد158151921007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين فالح حسن حسون159131941003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين كريم نظامي باش اغا160151941013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيمحمود عالء سلمان حمود161141941152020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد أنيس قاسم عبد الرزاق162101951004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقييوسف مدحت صبيح سعيد163171851011239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي سرمد علي مهدي164101951043029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عادل حسون عبد165121851039002
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيمريم فائق تركي كاظم166261942083088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد452.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد الرحمن هالل مطلك بربيد167231951255053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد450.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه منذر جاسم عباس168101952110050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد618.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيلينا سالم صالح حسن169151922048107

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد614.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء احمد محمد جاسم170141922065011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيسبأ عبد الكريم حميد عباس171131922111057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيهاجر جاسم جعفر عبد172131922122055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد فراس محمد جاسم173121922093027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد حسين علي174131921009070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف عامر خليف اسود175111921054060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه جبار محمد جاسم176121922110020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل فارس كريم جواد177141922081008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف خالد خضير طارش178111921025063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد علي خزعل علوان179141921024057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس علي مطشر مشاري180151921015036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه ناصر عيسى جبر181141922090007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيعباس علي حسين سرحان182261921173027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل سعيد بنون بريس183141921048100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد عبد االمير حسين184131922093110

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيريم فاضل محمد محيسن185151922046018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عبد النبي هاشم دفار186151922049071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى محسن عبد كاظم187131921034116

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عادل مهدي سلمان188111921007056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيتبارك موسى بدن مارد189131922109010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين محمد عبد هللا190111921053056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىادبيريام رحيم عبد الواحد جاسم191131922281015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى عادل مهدي عجيل192141942072100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيليث انيس كامل كريم193151941005109

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد590.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه كاظم حميد شمام194141922191048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيزينه احمد كاطع عبيد195131922071044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيآيه رزيج سوادي مشاري196151922401001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينور عدنان سيد سلمان197151922058094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيهاجر ابراهيم عبد خلف198151922080064
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبينازين فاضل رسمي فريح199131922095035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيبيداء صبيح بدن زغير200141922088012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم كريم مسير حواس201151922051107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرغد صالح حسن رهيف202151922045039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيرقيه طارق عبيد محسن203111922150015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار محمود محمد سالم204111922139027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب جاسم محمد عبد الرحمن205111922078016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد احمد عبد سلمان206111922133026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيسراء كريم خلف حبيب207141922100055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيسماء محمد عجاج حسين208141922074090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبينور ضياء حسين علي209101922114026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيمبروكه شعبان عبد الحكيم محمد210101922107036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء جواد كاظم غازي211111922094021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيرسل سمير رضا اسد212131922116021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيعال خميس محسن محمد213101922155013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيريم علي جياد كريم214111922061023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبياريج حاتم فيصل جبر215101922110005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار فالح حسين نجم216151922045114

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء سمير صدام علي217151922042035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محسن شاكر سلمان218141922077066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه حميد ركاد جاسم219111922089002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء طارق حمود ابراهيم220111922086030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب قاسم حسن مهدي221111922111054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيوئام زامل عبد محسن222151922055096

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها مهدي صالح محمد223111942126053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عادل رشيد مهدي224141942100140

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرهام ثامر مهدي صالح225111952084010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهاله طالب سعدون زاير عكيب226141952110043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب مجيد حميد شالل227111852080024

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم طالب عبد هللا عبد228121922091028

كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبيصفيه نجم عبد هللا محمد229141922151006

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عالء حميد عبد230111922078007

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبييوسف محمد علي محمد231131921034138
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كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جبار خليفه شالخ232141921037182

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيغزوان احسان عبد العالي جابر233131921003053

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ناصر داود سلمان234131922130021

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد انور محمد عبد235101921021043

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار فاضل عبد حسن236151922050104

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0ثانوية البواسل المختلطةبابلادبيغفران احمد فرحان جاسم237231922174011

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبياسيل خميس ابراهيم زيدان238101922113005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيهبه صباح خليل خلف239101922113095

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ثانوية الخليل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحيدر رشيد مجيد خضير240101921210074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب عماد محمود علوان241121922134084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى نضير جاسم علي242131942098103

كلية األعالم/جامعة بغداد462.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيطيف رائد موفق نجم243111921180084

كلية األعالم/جامعة بغداد446.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد باقر عبد الكريم عليوي244141921027100

كلية األعالم/جامعة بغداد445.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيالباقر احمد حسن حمادي245141921009011

كلية األعالم/جامعة بغداد465.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييوسف نبيل وحيد صابر246151951001095

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد444.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيهنادي حسين سعود خسباك247111922087034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي واثق حسن عبد علي248111941007015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافنان معد عبد هللا حسن249111942105010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمصطفى رعد سلمان مسفوه250231941011091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عبد المطلب عبد الجبار فياض251111941005049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صالح حمزه عبد252121941030183

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند منتصر منصور حمزه253111942086024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد ذهب عباس254131941009006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه محمد ناجي مطلوب255191942383135

كلية الطب/الجامعة المستنصرية668.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينوران عبدالرحمن ابراهيم محمود256131942073096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية668.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمرام محمد امين اسماعيل محمد امين257131942100097

كلية الطب/الجامعة المستنصرية668.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينة عبد الحسين رشيد محمد258111942109068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيحسين صبر حسين خضير259261941205014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عدنان عباس محمود260141942086019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صادق عبد الكريم صادق261141941009059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه علي سليمان علوان262111942085061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء محمود سميج عطيه263111942105042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عادل أزغير بجاي264131941045022
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ سعد عباس حسين265131942073085

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحمزه سالم حسين ابراهيم266131941016034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم رفعت حسن خساره267131942108062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.8ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير داود جاسم صحن268111942067105

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيصفا ناصر سهام اسماعيل269141942094103

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيروى عبد هللا جلوب بدر270131942097010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره مراد كاظم محمد271141942134090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد الرحيم عبد الغفور عزيز272111942073087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه عامر عبد االله محمد صالح273111942124024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي شهاب احمد274111942070127

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل خالد وليد نايف275131942124007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين سالم عدنان حسين276101942093026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء وليد حربي سلمان277111942106003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية667.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيجعفر باقر جعفر عبد الباقي278141941010019

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه علي محمود عبد هللا279111942070104

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد نوري مطلك280131942070103

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية666.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي غانم حاجم281131942121119

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد حسين غازي حسين282131941012004

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيساره فخري حمد عبود283101942119049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية666.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير احمد عبد هللا عجيل284121942102055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية666.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد نعمة محمود جاسم285111941017034

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عدي محمود عبد الحسين286101941043053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيخضير علي هيل سرحان287231941051045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية670.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم محمدرضا288121942117019

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية668.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل عماد خالد فرحان289111942072133

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية668.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حسن كاظم عبد هللا290111942110021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية668.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحاتم صباح نوري علي291111941049029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيبتول لؤي محسن حسن292131942121021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي حسنين سمير ياس293131941037064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيليديا باسل عبد شمعون294211942148044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عبد االمير مصلح حمد295141942103045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول عقيل عبد الرزاق لعيبي296111942109014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر جبار مزهر297221942141106
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور سالم جاسم محمد298141952110041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيصادق عالوي صدام علك299131941012075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائينور صابر بابير خازي300151942057048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم انور بدر عساف301121942110089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسكينه حسن علي حسين302141942095049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير علي مجيد عالوي303151942046138

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشروق اسعد مزهر حسن304121942115008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى سعد نجم عبد هللا305111942085039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر ستار كامل عطي306141941208177

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيديانا نوزاد مرتضى محمد307151942047048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي جاسم محمد308151942055052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى قاسم علي محمد309151942042072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريحانه هادي علوان رشك310141942086091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب اسعد حميد مطلك311151942047081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر احمد سعيد312141942076025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيروناك عبد الرحيم قاسم محمود313141952140020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيباقر لؤي كاظم شنيشل314151951011012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيعبد هللا كمال جبار خلف315261951048023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس هاشم عجيل ناصر316141951042011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجا كريم عجرم حسين317151922050056

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيعبد هللا ماجد ساجت حسين318131921025034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيموسى عالوي محسن رسن319151921005130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيفاطمة يوسف حسين سعيد320211922132017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عاشور قاسم فرج321141922074037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حامد لذيذ علي322151921018049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى اسماعيل عبد هللا خلف323131942118165

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى حيدر عبد المحسن علي324141942078079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد عادل كريم حسن325131952281021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيوجدان جابر عكيد رحم326141922108072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد فليح عبد الحسن عطشان327141921050015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبييمامه رزاق علي عمران328231922095039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء مهند علي حسين329111922075028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه حيدر محمد صبري عبد330131922080054
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيقمر صالح خزعل نعمه331131922093099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر علي آحمد سلومي332111921024052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء اسماعيل مناتي لبيس333141922075083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزمن عبد الصاحب حميد فلحي334141922075080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول قاسم محمد عودة335151942053010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيرسول ثابت ذياب حمزه336261951155013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمود حكيم زامل حنون337151951010047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد االمير موسى جهود338251951016010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين علي حسين كاظم339151951071071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايه عبد الستار جبار عليوي340151952056009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر عدي محمد عبدعلي341241951065005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمحمد صالح كاظم جبر342231951017070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الشمس علي محسن جميغ343151922058089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيورود عماد عبد اللطيف عبود344101922120075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سالم علوان مشيمش345141921026003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه ليث محمد جليل346141922104015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبينور مجيد حميد نعيمه347141922222069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل احمد عبد علي عباس348121922112043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرغدة كاظم عبد سعدون349151922042024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة جمال حسن علي350141922097027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيدانيه احمد خالد مهدي351141922127023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى صباح هاتو جياد352151922049094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيمسك احمد خليل ابراهيم353141922090056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيامير صالح كريم سلمان354141921185033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيحوراء ناظم خليل وداعه355131922092021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيرقيه ضياء ناصر عباس356101922105015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عدنان بري عيسى357151922054091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر احمد محمد علي محمد358131941006026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيلبنى احمد صبحي يحيى359131952095018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا خير هللا داخل علوان360141922070025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيهبة قاسم خلف ناهي361101922106034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيطارق صالح جاسم عبد هللا362111921201039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه سعد عباس عالوي363121922095003
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرؤيا محمد حيدر ابراهيم364151922046012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك جاسم فرحان علوان365141922100011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفرح رائد عبد حسين366151922054097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمجتبى عالء كامل طارش367141921045044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيزيد سالم عبد جاسم368151921015029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبياسراء عامر صبح عبد الحسن369131922105004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ماجد كيطان محمد370121921048122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيغسق قيس طالب عبد هللا371111922070074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب حسين مريمر حميد372151922049046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيجواد علي عجالن سدخان373141921205022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسن سويلم مويح374141921008049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب هاشم مهدي حمد375141922095043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيرضا كريم محمد زوير376141921208073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه سعدي خير هللا مناتي377141942134118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله عدنان كاظم كريدي378111942218071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقينصيف جاسم شعيلي بجاي379291951153310

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقينعمه عاصي عبد رداد380221951307252

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيهديل جواد كاظم صباح381121922098091

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيكرار حمزه مبدر علي382231921190026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمصطفى محمد خلف علوان383231921052102

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعلي صالح مهدي صاحب384131921255045

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيحسن قصي علوان جدوع385231941168005

كلية الطب/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين عادل عبد الصمد غالب386161941075065

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا منصور جعاز دالس387161941035008

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى علي عبد اللطيف عبد الحسن388161941140066

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيسارة نزار سعيد لوج389161942152123

كلية الطب/جامعة البصرة666.1ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائياحمد امير غازي عوده390161941003001

كلية الطب/جامعة البصرة666.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمؤمل عبد المحسن عبد الحسين خضير391161941105038

كلية الطب/جامعة البصرة663.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيرواسي عبد الحسين مجيد هيلك392161942381042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة684.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد جاسم باصر حسين393271941152002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب جواد كاظم عبد الحسين394161942165218

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك قتيبه محمد خلف395101942078021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة667.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسنين عبد جري سالم396161941084025
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة666.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحمزه غانم نوري خلف397161941060037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة664.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيأفنان عبد الرزاق محمد احمد398161942184001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة663.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائياحمد حسن شري دالم399161941001007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار جاسم محمد عسكر400161942165426

كلية طب االسنان/جامعة البصرة663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد نعيمه مطر401161941075137

كلية طب االسنان/جامعة البصرة662.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب جميل عبد الصاحب جليل402111942113031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة662.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي اياد صاحب غضبان403161941084068

كلية طب االسنان/جامعة البصرة662.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الجليل عبد الهادي عبد الجليل سالم404161941085027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنت الهدى دالي فهد عيار405161942202029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب جمال جميل جالب406161942165217

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة سلمان داود خير هللا407161942202134

كلية الصيدلة/جامعة البصرة667.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ستار جبار بداي408161942228127

كلية الصيدلة/جامعة البصرة666.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد محسن مشكور409221942422019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة666.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيام البنين باسم ثامر راضي410161942243008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم مضئ نوري شهاب411161942228116

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء رسول قاسم فندي412161942145004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حاتم عنيد كاطع413221942128042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيعلي سعدون عبود دحام414261941203035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيمروه شهيد غني ريسان415221942415018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة664.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيضحى هادي عبد الحسين ثامر416261942104109

كلية الصيدلة/جامعة البصرة664.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي جواد عبيد417161941094037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيغدير رعد حبتر عاتي418161942231019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيابتسام جبار عبد الرحيم جواد419161942165002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياروى عبد هللا طعمه عبد الرحمن420161942152010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيسيف ادريس حسين علي421161951301025

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيزينب سعد كاظم صفر422161942257024

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عادل خلف علي423161942293003

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء اياد عبد الزهرة حميد424161942212015

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه غسان مهدي باقر425161942145056

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد خير هللا نعيم426161942165244

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيمحمد عباس جميل خفي427161941019038

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيجنة احمد عبد الحميد خضير428161942231006

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسعديه سلمان عيسى علي429161942183059
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كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عماد عزيز محمود430161942184294

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى جاسم لفته سلطان431161941084095

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه خالد محمد منصور432161942228094

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيدعاء حسين عبد الكريم سعد433161942228043

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ فالح نوري عذافه434161942145159

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدانيه رائد عبد الكريم يعقوب435161952260007

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب ازهر فوزي هاشم436161952207022

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين عودة حسين437161951058047

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيضحى حيدر مالك عبد الرزاق438281952059034

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيشيخه احمد عباس داود439161952218052

كلية العلوم/جامعة البصرة461.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس فؤاد عبد العباس جارح440161951084118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة495.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيريهام محمد صباح حسين441161952218032

كلية القانون/جامعة البصرة508.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيحسن معتوق هاشم سلطان442161921045011

كلية القانون/جامعة البصرة494.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبياكرم فريد عيسى موسى443161921018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيعذراء عقيل جواد عبد هللا444161922454028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيضحى مزاحم مؤنس مشرف445161922168029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيورود هشام محمد مسافر446161922275015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيزهراء فاضل جار هللا عمر447161922383043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينالبصرةادبيمصطفى حبيب فيصل فاضل448161921393004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيعلي فالح محمد جاسم449161921018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةادبيحسين سعيد عبد هللا احمد450161921059002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزهراء سالم سعيد معارج451161922257024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيعباس كريم كاطع جودة452161921099020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيعلي جاسم عبد علي عناد453161921051030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيمريم عماد ناصر سلطان454161922245059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبياستبرق علي ناصر عبد الساده455161922164004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيخديجه بادي لطيف علوان456161942234029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيالسجاد نجيب فارس حمادي457161941108002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد السالم عبد الواحد غضبان458161941001116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيايمان محمد صالح عبود459161942163008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيابراهيم عادل محمد فهد460221941302001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين احمد حسن461161951007081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ثانوية الشعائر االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم خرنوب الزم462161851346013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيعائشه رصين عبدالوهاب احمد463161852280037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيدعاء فاضل رحيم شهاب464161952168014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيام البنين رؤوف محمد احمد465161952258001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقياحمد ضياء خليل عبد المجيد466161951002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيهدى هاشم سعيد عاشور467161952225040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيحمزة حسين عبد االمير حسين468161951350006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيزينب حسين ميذاب سعيد469161952164029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقينور عادل خالد يحيى470161952380063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقياحمد صباح مصطفى ناصر471161951061002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء علي عبد الحسين كحيط472161952187005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيحيدر محسن سكر علي473161921136016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0الخارجيونالديوانيةاحيائيحسين علي حسين كريم474241941400015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيفاطمه غافل عنيد كيطان475161952309032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة485.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك جمعه عزيز عطيه476131942117048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيدعاء صبيح حسن جازع477161942164015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي فالح عويد478161942173029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة482.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور محمد فارس عباس479161952207044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة482.0اعدادية الفرسان للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناظم احمد ناصر480161951009026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين خالد كاظم خلف481161951084054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيبتول احمد حسن خماط482161922164018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيزينب حامد نوري عبد الحسين483161922184012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيهاشم هيثم صدام سالم484161921049099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيهاجر جبار جندي عبد النبي485161922290016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيكرار علي عبد الحسين باهيز486161921029042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيدانيه محمد علي حسين487161922173013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةاحيائيعباس عبد الكريم جعفر صادق488161941050011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيحوراء علي عباس جليل489161922258011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك راسم عبد المنعم طالب490161942145033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقينور هاشم محمد حسان491161952283029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيسجى احمد بدر فرهود492161952171023

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيآمال حسن أبو الهيل فليح493161922257008

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزينب حسين نوري مجيد494161922173017

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جاسب ماجد ياسين495161951122005
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كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن محمد صالح عبيد496161951135006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة449.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيتمارا ناجي نهاب ملبس497161952168012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.1اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى يونس عزيز يونس498171941011346

كلية طب الموصل/جامعة الموصل667.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيضحى عبد هللا خالد يوسف499171942231295

كلية طب الموصل/جامعة الموصل666.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيكرم وابل عبد العزيز مصطفى500331941001097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل665.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعمر يونس صالح حسين501171941017200

كلية طب الموصل/جامعة الموصل665.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيرانيه احمد صالح حمودي502181942246020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل664.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد رائد علي حسين503191941338059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل664.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيعال عمار محمود عبد504171942330098

كلية طب الموصل/جامعة الموصل663.4ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر فيصل مخلف محمد505191942137081

كلية طب الموصل/جامعة الموصل663.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيبراء موفق محمود احمد506171942289022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل668.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيسمر فائز سليمان محمود507171942319038

كلية طب االسنان/جامعة الموصل668.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعثمان بسام شريف حسين508171941008209

كلية طب االسنان/جامعة الموصل668.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيصفا جاسم محمد صالح509181942276028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل667.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد عبد المنعم حامد510171942286166

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيبالل حارث غانم ابراهيم511171941157009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيشعالن نواف محمود صالح512171941162034

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد غانم سعيد513171941008344

كلية طب االسنان/جامعة الموصل665.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى عقيل علي رضا514131942283073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل665.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرسل عامر صباح عزيز515171942321028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل665.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسجى محمد عبد العزيز مجيد516171942232167

كلية طب االسنان/جامعة الموصل665.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائياواب بهاء الدين حمزة حسين517171941012019

كلية طب االسنان/جامعة الموصل665.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيشيماء صالح مهدي صالح518171942166026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل664.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد عماد مصطفى مجيد519171941124109

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيآيات حسين احمد عادي520171942357007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا مازن عبد هللا يوسف521171941008191

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياوس مأمون هاشم حمادي522171941008070

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينمارق احمد عواد سلطان523171942280250

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيعائشة عادل جاسم محمد علي524171942285152

كلية الصيدلة/جامعة الموصل670.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيالماز مظفر عبدالجبار بشير525171942268016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل670.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزينة عزام احمد سعيد526171942273099

كلية الصيدلة/جامعة الموصل670.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيفرح ربيع عبد الرزاق محمد527171942330105

كلية الصيدلة/جامعة الموصل669.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمريم سامي محمد رجب528171942302129
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل669.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبراء محسن ذنون محمد529171942231085

كلية الصيدلة/جامعة الموصل668.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الرحمن خضر الياس530171942289081

كلية الصيدلة/جامعة الموصل668.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائياسامة روكان ياسين عبد الرحمن531201941006005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل668.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتبارك احمد عواد سلطان532171942280070

كلية العلوم/جامعة الموصل456.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيساره عبد المحسن صبري جمعه533171952299017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا مفكر حميد احمد534171941002039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعلي وليد توفيق نجم535311941065067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل464.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيعيسى غائب مصطفى امين536251941046022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل459.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيننينوىاحيائيخالد محمد احمد طه537171941365007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعلي عبد الرحمن عبد الملك خلف538171951015108

كلية الحقوق/جامعة الموصل452.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعمر عبد هللا عمر محمد539171921019082

كلية الحقوق/جامعة الموصل443.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيسعود مطني حواس كنعان540171921350096

كلية الحقوق/جامعة الموصل431.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيبسمان جدوع حسين علي541171921143022

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيحواس مطني حواس كنعان542171921350063

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيسرمد سعد يحيى ذنون543171921017037

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيريان احمد حسون سلطان544171941020043

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل462.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عماد طارق داود545141941023055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيايهاب ليث غانم غائب546171921351037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد فارس حمودي يحيى547171941024016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0ثانوية دار النجاح االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد نوفل رياض محمد548171951187005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس ابراهيم الياس549171951109016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد جمال عبد الكريم عبد القادر550171941217014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل445.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار فاضل عبد551171951012120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل431.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيسيف منيف مرعي معيوف552171951203010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيطيبه عصمت يوسف يونس553171952289047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيدالل زياد طارق عزيز554171952285015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيزينة حسين عبد هللا خميس555171922315041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيفاتن محمد يونس عبد هللا556171922300020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيخديجه عمر احمد حسين557331922040016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمد ماهر محمود شاهين558171921084089

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيضحى علي حامد احمد559171942288237

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيمريم محمد ابراهيم خليل560171942237175

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيشذى نعمت يوسف محمود561171942171009
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتنينوىاحيائيزينة احمد عبد الخالق شيت562171942334005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيريام الزم حازم دحام563171942288153

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىادبييوسف صباح أيوب نوري564171921059028

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيابراهيم شامل محمد نذير محمد565171921017001

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمحمود ناثر محمد خليل566171921028082

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيلينا علي حسو حجي567171922244027

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيمؤمن بشار عصمت عبد الجبار568171921020077

كلية اآلداب/جامعة الموصل462.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيحسان خالد خيري قاسم569171951351029

كلية اآلداب/جامعة الموصل461.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم نمير وزير سلطان570171951017009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيرانيا نوار حازم شريف571171922315027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبييوسف علي شكر صالح572171921161067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيبنيان ابراهيم احمد محمود573171921055002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبييونس محمد عبد الوهاب حسن574171921005073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيجرجيس علي عبد هللا جرجيس575171951018025

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقييوسف حسنين عبد الرضا يونس576281951001179

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية473.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابو طالب محمد خليل عليوي577111951006003

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية613.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس جواد كاظم عبد عون578121942094265

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيحسن مهدي وحيد عطيه579281941007006

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم حسين عناد580231941256076

كلية الطب/جامعة الكوفة683.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ سعد متعب جابر581251942059581

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم محمد حسين عبد هللا582221942139159

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عالء عبد العظيم دخيل583251942101125

كلية الطب/جامعة الكوفة669.4ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيصادق عالء محمد حسن جواد584111941010019

كلية الطب/جامعة الكوفة668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك قاسم راضي عباس585251942062183

كلية الطب/جامعة الكوفة667.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمصطفى محمد صاحب عبد علي586271941029044

كلية الطب/جامعة الكوفة665.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيرغد عامر عبد الرضا غني587251942086029

كلية الطب/جامعة الكوفة664.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد حسن محمد سلمان588251941009007

كلية الطب/جامعة الكوفة664.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعلي حيدر حميد علي589261941026022

كلية الطب/جامعة الكوفة664.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي أياد عبد الكاظم عودة590241941169040

كلية الطب/جامعة الكوفة663.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائياحمد زيد محمد حسين محمد رضا591251941042002

كلية الطب/جامعة الكوفة663.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد مالك هادود مزعل592231941005011

كلية الطب/جامعة الكوفة663.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيبنين فالح عبد الحسين كريم593231942118009

كلية الطب/جامعة الكوفة663.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول حسن يحيى مهدي594251942101045
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كلية الطب/جامعة الكوفة663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى علي عبد االمير عبد الحسين595251942062869

كلية الطب/جامعة الكوفة663.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمها وحيد عبد هللا صبيح596221942323295

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيمحمد رعد ميرس حسين597251941030026

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيورود حيدر رضا محسن598251942084897

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة663.3ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد عزيز داخل599251941205059

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عماد عباس احمد600251942062369

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة663.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيعال عدنان راضي هلول601271942065055

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة663.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمسره احمد شاكر هادي602251942083068

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة663.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين فؤاد عدنان غازي603241941006019

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى كريم محمد زاير604251941031614

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر باسم محمد ناجي605251941031244

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيطيبه سالم عبد  مكصر606251942062570

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة669.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيطيف حسن شاكر بشيش607251942098015

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صفاء الدين فيصل غازي608251941031686

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن خالد حاكم كاظم609251941031137

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسرى محمد هاتف حميد610251942062517

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول لقمان جبار طه611251942062118

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى حسين محمد عيسى612251942062192

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيتبارك شهيد عزيز عبد الشهيد613251942066012

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى رشاد كاظم جياد614251942110027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر صباح صالح طارش615241951013019

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرحاب رزاق عطيه حمادي616251942059203

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب تحسين عبد االمير حاتم617251942096188

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه صالح عبد الحسن سماوي618251942097100

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ماجد رسول عبد الكريم619251941205323

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد لؤي محسن علي620111941054030

كلية العلوم/جامعة الكوفة435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد االمير صالح محيل621251951044137

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد هللا ظاهر عبد الساده كاظم622231941020193

كلية القانون/جامعة الكوفة431.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيكوثر ابراهيم محمد عبيد623251922058026

كلية القانون/جامعة الكوفة453.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقينور رعد رحيم علي624251952064022

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيساره ثائر سعد جابر625251922089034

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيفاطمه حامد كريم كاظم626251922079095

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيبيداء يحيى جبار ناهي627251922094011
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كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيبتول فاضل جابر سعدون628251922089009

كلية اللغات/جامعة الكوفة473.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيمصطفى رحيم هاشم محمد629221951045037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد باقر سلمان مشتت عليوي630251951205109

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيسجاد عامر ناظم جاسم631251921044014

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيسناء ياسر عبيد خشان632251922056055

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحوراء عباس عبود كريم633251922122046

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيسيف جواد كاظم عبد هللا634251921019005

كلية التربية/جامعة الكوفة534.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيدعاء علي عبد تومايه635251922086072

كلية التربية/جامعة الكوفة533.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبينورالهدى غسان سليم حبيب636241922145041

كلية التربية/جامعة الكوفة533.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبياسراء صالح محمد شاكر637251922056007

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عظيم عبيد حسن638251941001186

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيجعفر منصور رسول عبد مسلم639251941007050

كلية التربية/جامعة الكوفة527.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد االمير كريم يوسف640251941150221

كلية التربية/جامعة الكوفة503.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياحمد عباس حبين كوكد641291841007012

كلية التربية/جامعة الكوفة508.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيشهد اسعد فالح حشم642251952056023

كلية التربية/جامعة الكوفة500.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا عباس عبادي طاهر643251951013023

كلية التربية/جامعة الكوفة465.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقييحيى ابراهيم اسماعيل حسن644251951001209

كلية التربية/جامعة الكوفة445.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيمصطفى جبار ناهي علوان645251951013037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيرونق جودت عبد الكاظم غزال646251922089025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيفاطمه محمد ياسر عبد الرضا647251922075055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيبنين روضان كولي عطيه648251922190002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزينب صباح محمد علي جاسم649251922096041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيتبارك حيدر عبد الجليل حسين650241922116016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيمالك وسام حسين عبيد651251922058029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيحنان حسون محمد انهير652251922096019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبيهند كريم شاكر مجلي653251922088030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا حسن حسين ابراهيم654251942108226

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين فاضل عباس حميدي655251942059100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيعروبه فاضل كاظم عبد الساده656251952122019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينرجس شوكت خلف محسن657251952059194

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفتطبيقيسجى علي مال هللا كاظم658251952057011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيسجاد حيدر محمد حسين659241921015022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيفاطمه رزاق حسن عنيزان660251922089047
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة424.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيوعد محمد سعيد لفتة661291951003197

كلية الطب/جامعة تكريت684.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيساره احمد علوان سلمان662181942391014

كلية الطب/جامعة تكريت683.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيقانته عبد هللا جاسم محمد663201942161025

كلية الطب/جامعة تكريت674.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيمحمد عمران عبد علي بنيان664261941155042

كلية الطب/جامعة تكريت669.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائياديان سمير حسين محمد665181942205003

كلية الطب/جامعة تكريت668.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيامنه هيثم عناد ضاري666181942236014

كلية الطب/جامعة تكريت667.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيزينب ناجي خضر حسن667201942181014

كلية الطب/جامعة تكريت666.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم حسين عباس عبداالمير668181942275070

كلية الطب/جامعة تكريت665.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيعبدالمجيد غانم مجيد كردي669181941089033

كلية الطب/جامعة تكريت665.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد صباح صالح حسون670201941259024

كلية طب االسنان/جامعة تكريت666.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عبد الحافظ مرعي هايس671181941154006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت665.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمروه حاتم محمود مصلح672181942136010

كلية طب االسنان/جامعة تكريت664.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيطه عدي انور محمد673181941151039

كلية طب االسنان/جامعة تكريت663.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيفيار يوسف محمد خورشيد674201942331138

كلية طب االسنان/جامعة تكريت663.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد قيس حاتم675181942242077

كلية طب االسنان/جامعة تكريت662.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيريام حسن عبد هللا سليمان676201942239008

كلية الصيدلة/جامعة تكريت667.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيعمر معاد غايب عبدالرحمن677181941045041

كلية الصيدلة/جامعة تكريت666.8ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائييوسف اكرم عبد القادر صالح678181941032025

كلية الصيدلة/جامعة تكريت666.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيديانا غصوب طارق عبد هللا679211942290021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت666.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيفاتن صالح الدين إسماعيل حيدر680211942290048

كلية الصيدلة/جامعة تكريت666.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيهبه كمال رافي حسن681201942154075

كلية الصيدلة/جامعة تكريت665.9ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي حسين كامل عباس682231941021093

كلية الصيدلة/جامعة تكريت665.1ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيمنار ربيع ممدوح حمد683181942178026

كلية الصيدلة/جامعة تكريت665.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىاحيائيمحمد صبحي عبد الحميد حسن684171941133007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعثمان حسين سلطان حميد685171951023128

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت587.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقياالء رعد نعمه راضي686231952098005

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيعائشه صالح عبدهللا مضحي687181942237037

كلية العلوم/جامعة تكريت548.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيميساء حسين علي عمر688181942177042

كلية العلوم/جامعة تكريت544.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيرهف احمد محمد عمر689181942194016

كلية العلوم/جامعة تكريت544.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائييعقوب مكي محمود فجوري690201941003120

كلية العلوم/جامعة تكريت543.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائياستبرق علي احمد وهيب691181942183002

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت457.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيمقاصد سعد محمود خلف692181942374050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الدينتطبيقيسفيان احمد عيسى محمد693181851099007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد القادر اياد صبري حمد694181951136007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت448.0ثانوية امرؤ القيس للبنينصالح الديناحيائيعلي عبدالستار عبدالكريم طعمه695181941147019

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت427.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيساره فتاح رشيد احمد696211942176017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت426.0ثانوية الطوز للنازحين للبنينصالح الديناحيائيعثمان احمد ابراهيم صالح697181841138039

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت424.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الدينتطبيقيعلي لطيف حسين علي698181951381009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمزهر عدنان جاسم حمادي699211841009164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمرتضى حميد كاطع غالي700261941027129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيعبدالمطلب برهان محمد عبد701181941069016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد عالء حميد رشيد702181941149003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينتطبيقيرقيه عبد االمير حمد هدوه703181952236004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيوليد صالح عبيد هاشم704231951181037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرزاق علي عبد مريس705131921021017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت534.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيوائل عبدالرزاق علي خلف706171941028273

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيطيبه سمير رشاد جاسم707181942237035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائياحمد حاتم جهاد عناد708181941311003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد فرج توفيق حمود709201951048008

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائياوس جمال يونس حسن710181941019009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسفيان سعد احمد اسعد711171951350082

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ثانوية الريف المسائيةصالح الدينتطبيقيابتهال حسن عزيز سليمان712181952337001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيوسام علي نجم خليفه713181951067030

كلية الطب/جامعة القادسية680.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين خضير عباس نجيب714241942120035

كلية الطب/جامعة القادسية677.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيتبارك هادي كطفان شون715241942121084

كلية الطب/جامعة القادسية675.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد جبار حسين منسي716241941008053

كلية الطب/جامعة القادسية674.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيليلى كامل فليح حسن717241942136056

كلية الطب/جامعة القادسية672.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الزهره صالح هادي718241941028097

كلية الطب/جامعة القادسية672.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد يعقوب يوسف كريم719241941028061

كلية الطب/جامعة القادسية672.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيجعفر حسنين عبد الحسين عبد علي720241941031011

كلية الطب/جامعة القادسية671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حاكم جوده جالب721241941001295

كلية الطب/جامعة القادسية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب جعفر صبيح هادي722251942062410

كلية الطب/جامعة القادسية666.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي كاظم شنته عباس723241941041030

كلية الطب/جامعة القادسية664.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياستبراك يوسف مبدر احميد724231942271016

كلية طب االسنان/جامعة القادسية671.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيسجى عكاب حسن محمد725241942130071

كلية طب االسنان/جامعة القادسية667.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيهدى حامد عبد هللا عتاب726241942088065
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية667.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيعال عبد العظيم عباس صيهود727241942149062

كلية طب االسنان/جامعة القادسية666.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيحنين حسين عبد الكريم حسين728241942118031

كلية طب االسنان/جامعة القادسية665.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيسرى نزار نذير جاسم729241942102134

كلية طب االسنان/جامعة القادسية664.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب هادي جاسم عطية730241942220298

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيرغداء فاهم حميد عباس731241942108056

كلية الصيدلة/جامعة القادسية669.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفرح حمزه عبد جبر732241942139130

كلية الصيدلة/جامعة القادسية668.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائياديان حسين عطيه عبد733241942110002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية667.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبراء قاسم كاظم هاني734241942121048

كلية الصيدلة/جامعة القادسية667.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عباس حسين عبد هللا735241942114236

كلية الصيدلة/جامعة القادسية666.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيايات فليح جبري صالح736241942080014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية479.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيعلي هادي خضير عبد الساده737241951400029

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0ثانوية بابل االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور االسالم عزيز صالل شنيور738241942187007

كلية العلوم/جامعة القادسية533.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايات حاتم كرم عمران739241942121032

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغفران عبد العباس معضد دكمان740241942136047

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيساره كريم علي حسن741241942139093

كلية العلوم/جامعة القادسية500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينوره فالح حسن فهد742241942220525

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيتبارك أحسان صاحب حسن743241942106033

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نعمه عبد الرزاق عبد المطلب744241942120240

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية444.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر انوير شمخي جبر745241951036095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيافنان خيري عبد االله معارج746231952120001

كلية التربية/جامعة القادسية505.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزينب حيدر عالوي حسن747241922108015

كلية التربية/جامعة القادسية528.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم جوده جالب748241942123111

كلية التربية/جامعة القادسية527.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب منير عبد الحسين محمد749221942175140

كلية التربية/جامعة القادسية505.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي هادي دعيوش750241951074006

كلية التربية/جامعة القادسية487.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقينور ازهر رؤوف محمد حسين751241952220147

كلية التربية/جامعة القادسية446.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيسارة جبار داور فرمان752241952165007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية476.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيمريم بدر عبد تريجي753241922140053

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية492.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزمن عبد الرزاق حميد كاظم754241942139057

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائياالء حمودي وصخ وناس755241942107004

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيطيبة عباس جواد كاظم756241942102153

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عباس حميد عبد757241951003007

كلية الطب/جامعة االنبار665.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيلبنى منعم ارزوقي عبد الوهاب758211942097122

كلية الطب/جامعة االنبار665.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاتن شهاب احمد لطيف759131942095018
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كلية الطب/جامعة االنبار664.4ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيريفان سعد كاظم نصيف760211942143043

كلية الطب/جامعة االنبار664.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيبثينه احمد عطا هللا فيحان761191942371013

كلية الطب/جامعة االنبار664.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسالي جواد كاظم جواد762101942115123

كلية الطب/جامعة االنبار664.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبالل احسان علي حسين763141941064011

كلية الطب/جامعة االنبار664.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حكمت عبيد مصلح764101941032028

كلية الطب/جامعة االنبار664.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائياوس نعمه حسين صبر765211941225012

كلية الطب/جامعة االنبار664.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيسندس سعد حبيب كذه766101942110046

كلية الطب/جامعة االنبار664.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيحمزة جاسم محمود رشيد767211941030027

كلية الطب/جامعة االنبار664.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائينور محمد يوسف محمود768181942242164

كلية الطب/جامعة االنبار664.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيأمير بزيع ابراهيم خليل769101941014005

كلية الطب/جامعة االنبار664.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه خالد محمد لطيف770101942137020

كلية طب االسنان/جامعة االنبار665.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيأميره سمير مهدي صالح771191942200003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار664.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيزينب جمال سالم نصار772191942195038

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيفرح عبد الغفار أبراهيم نايف773191942226086

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيضحى حميد صداع غافل774191942217084

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء احمد سعيد عبد الجليل775101942120011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا فليح عبيد زعيري776111942075024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عامر علي عبد777111942074012

كلية طب االسنان/جامعة االنبار662.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيمآرب زياد احمد رحيم778191942180015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيخنساء حسين عبد الحاج مجول779311942047055

كلية الصيدلة/جامعة االنبار665.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيابراهيم رياض خليل ابراهيم780211941054002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد اسامه نعمان عبد الرحمن781131941020010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد اسماعيل سلطان عبد الرزاق782191941009007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى محمود نصيف جاسم783121942094069

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيطالل اسود نجم محمود784211941009087

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه يعرب عباس عبد اللطيف785101942115050

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائياروى علي مشعان خميس786101942120009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائينهى ياسين خضير حرحوش787191942189163

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيغسق ناظم رؤوف طالع788191942370173

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيايمان سعيد خميس عبد هللا789191942196019

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطارق خالد مصطفى محمد790111941033014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار420.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر سعد حافظ جابر791221951100035

كلية الطب/الجامعة العراقية678.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيزيد صافي كريم نجم792231941060062
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كلية الطب/الجامعة العراقية670.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيصفاء حسين ناجي كاظم793121941031100

كلية الطب/الجامعة العراقية669.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياسامة رياض عبد الحسين صالح794131941022009

كلية الطب/الجامعة العراقية668.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره علي حسن علي795151942055073

كلية الطب/الجامعة العراقية667.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسنا تحسين حسين مبارك796211942143070

كلية الطب/الجامعة العراقية667.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعمر سمير عبد االمير حمودي797131941016078

كلية الطب/الجامعة العراقية667.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيميثم احمد كاظم مصطفى798131941016116

كلية الطب/الجامعة العراقية667.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمالك سعدون نابت جاسم799151942042094

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيجنيد عدنان علي محمد800211941005036

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية668.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرؤى مكي جواد سلمان801131942091047

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية668.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيصالح الدين غازي مرمش جاسم802231941031068

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية667.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب ناصر فاضل امين803131942108028

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية666.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء سعيد حميد مهدي804141942086009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية666.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشفاء اياد عبود حمادي805141942114022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية666.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد كريم حسين عبد806121941026017

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية666.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حازم علي محمد807111942064077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية612.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه فوأد فتاح خليل808131942117180

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية490.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسر جبار خلف محمد809101951020173

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية520.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد ماجد عبد المهدي علي810121921009112

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عبد الزهره عباس طاهر811151921003126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرقيه فيصل زيدان حسين812101922120034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره خالد لطيف جاسم813131942073044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية423.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي كريم واحد مساعد814151951071170

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمريم ناهض حسن حمد815261922126085

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين جواد كاظم حسين816151922040022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف زيد عبد الوهاب مهدي817121922081002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانفال حسن كاظم دخيل818121942132002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه جاسم محمد عبود819151852054038

كلية األعالم/الجامعة العراقية436.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيسرور محمد عبد الرزاق نجم820211922156025

كلية األعالم/الجامعة العراقية426.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيسيف خليل ابراهيم اسماعيل821111921180078

كلية األعالم/الجامعة العراقية424.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيبسام جاسم محمد عبد822131921008019

كلية الطب/جامعة بابل682.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور الهدى دانيال عبد الحسين محمد823231942088439

كلية الطب/جامعة بابل679.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزينب عبد الزهره عبود عوده824231942127037

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمرتضى مهند غازي جبر825231941002249
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كلية الطب/جامعة بابل672.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء حسن حمزه حسين826231942271170

كلية الطب/جامعة بابل668.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينبأ خضر صالح شمخي827271942088209

كلية الطب/جامعة بابل667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب جاسب ناظم جاسم828271942056185

كلية الطب/جامعة بابل667.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيزين العابدين مازن ابراهيم الزم829111941010016

كلية الطب/جامعة بابل666.7اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايه عقيل حمد مطر830231942271064

كلية الطب/جامعة بابل666.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائياالء ياس خضر بديوي831261942087011

كلية الطب/جامعة بابل665.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيموج احمد كريم حسين832111942113087

كلية الطب/جامعة بابل665.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمثنى حسن عبداالمير عليوي833231941164050

كلية الطب/جامعة بابل665.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعبد هللا محمد مطلك عزال834261941026018

كلية الطب/جامعة بابل665.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ليث نوري حسين835141941182053

كلية الطب/جامعة بابل664.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا زهير توفيق رحو836131941020079

كلية الطب/جامعة بابل664.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي عبد الحسين رشيد حسين837231941282063

كلية طب حمورابي/جامعة بابل681.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد ابراهيم رويهي جفات838231941251281

كلية طب حمورابي/جامعة بابل678.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الكاظم عبد الجبار كاطع839241942220078

كلية طب حمورابي/جامعة بابل678.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيميس موسى كاظم جوده840241942080144

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيزياد طارق كاظم هاشم841231941031059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيهدى جميل كامل ابراهيم842271942081093

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيختام طالب كاطع حسن843111942135013

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي المرتضى ضياء خضر عطوان844121941025063

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد عبدالعزيز محسن845131942091078

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزياد طارق ابراهيم سالم846141941047057

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر عمران موسى847271941014168

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائياحمد سعد محمد مظلوم848211941052009

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ظافر عبد الواحد خلف849141941017065

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيايالف زهير عبد اللطيف علوان850231942094006

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيطيبه عمار محمد احمد851211942244012

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء احمد صالح ناجي852111942067015

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين ناجي وليد يوسف853241942082012

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيشهد خالد خضير عيدان854231942110036

كلية طب االسنان/جامعة بابل663.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيجعفر ناهض مجهول جياد855231941005033

كلية طب االسنان/جامعة بابل663.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب محمود راضي عيسى856271942058166

كلية طب االسنان/جامعة بابل663.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ليث جواد مصلح857101941026257

كلية طب االسنان/جامعة بابل663.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغفران حسين جبار حسن858231942088325
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كلية طب االسنان/جامعة بابل662.9ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزهراء عداي شالل حمود859241942084018

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيزينب علي حسن حميد860231942154023

كلية الصيدلة/جامعة بابل670.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد محسن هادي محمود861231941020033

كلية الصيدلة/جامعة بابل669.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمنتظر محسن ابراهيم مهدي862271941014248

كلية الصيدلة/جامعة بابل668.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيحنين حسن هادي نعمه863271942089031

كلية الصيدلة/جامعة بابل668.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائياطياف عباس جدوع عيفان864231942093007

كلية الصيدلة/جامعة بابل667.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء ميثم حسين هادي865231942142220

كلية الصيدلة/جامعة بابل667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب خالد يحيى حميد866231942087175

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد حمزه867111942113025

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيساره عامر راشد جبار868261942120143

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر جواد كاظم محمد869251941044042

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عبود شندي سلمان870141942100138

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيامنه احمد كاظم جلد871231952109001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيزيد عالء شاكر رضا872231951020025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيفاطمه كاظم عسكر حسن873231952109028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقياحمد عبد هللا رشيد شياع874231951008003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي نزار نعمه كاظم875161951363227

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل665.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيصفا حسن نوري راضي876231942106048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل654.8ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسين صباح محمود جاسم877231941047013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل654.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمنتظر محمد عبد الرحيم حسين878231941002273

كلية العلوم/جامعة بابل538.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيمالك صادق سلمان عمران879231942103079

كلية العلوم/جامعة بابل438.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيبنين حسين عبد هاشم880231952127004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائينور فالح مهدي فرهود881231942083061

كلية القانون/جامعة بابل459.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيعلي فاضل مجول روكان882231921065027

كلية القانون/جامعة بابل448.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيمثنى اياد علوان جدوع883231921012041

كلية القانون/جامعة بابل442.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزينب حسن كاظم عليوي884231922087017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل502.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحسين سعد موحان عبد الحمزه885231951014012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل468.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيسجاد محمد يوسف عبد الحسين886231951020031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيبتول عصام حاجم سلطان887231922271124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيسجاد حسين فاضل ناجي888231921012018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل575.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيزبيده أمير عبيد عبود889231922102016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل575.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيعبد هللا ياسين خضير فهد890231921190018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيزهراء احمد كامل عبد الحسن891231922080011

52 من 27صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2019/2018لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيزينب عدنان راهي عبد علي892231922101013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيحنين عبد الكاظم دينار عطيه893231922077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيزهراء علي رضا داود894231922086020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبينور راضي حسن عبود895231922126063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيهاجر ميثم رفيق كاظم896231922086048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي عماد سالم عبد الرضا897271921038078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبياسالم نوري حمد ناجي898231922088005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل476.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحمد حسن عبد عويد899271921038105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعالء عبد الجليل نايف كاظم900231921008095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلادبيمريم محمد هندي رؤوف901231922138016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقياساور عادل محسن عبد الحسين902231952087001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيزهراء عدنان رشيد محمد903231922079015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيسجى ثامر عبد الحسين جبار904231922108023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيمحمد هادي عبد االمير مشعان905231921213014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبياسراء علي تايه كريدي906231922134002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيزهراء احمد حمزه عوده907231922271044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبياسراء عماد تركي رثعان908231922119002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيهدى فاضل نجم عبيد909231922122048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياميمه امير جاسم محمد910231942088032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائياحمد ياسين خضير عبيس911231941074002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره صالح هادي سالم912231942088248

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائينور الهدى نجم عبيد حسين913231942139055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور الهدى علي طاهر مسلم914231942089153

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور مالك نوح عبد915231942089161

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب حيدر عبد جاسم916231942120099

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين سعد عليوي جواد917231941017034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلتطبيقيصفا رعد سالم محسن918231952155012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيجاسم محمد فخري منصور919231951251051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيفاطمه ماجد حميد موسى920231952121012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل426.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيامجد حمزه شناوه طراد921231951257014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيسيف محمد هادي كتاب922231951044014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا نايف دحام هاتف923231951251160

كلية الطب/جامعة النهرين683.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد عبد الصمد شاكر حسن924311941072090
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كلية الطب/جامعة النهرين681.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائينور حيدر مهدي عبد925231942132067

كلية الطب/جامعة النهرين677.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبد االله رياض خميس محسن926121941020066

كلية الطب/جامعة النهرين672.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير مرتضى حافظ ابراهيم927121942090048

كلية الطب/جامعة النهرين670.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد شمخي جبر كاظم928271941153007

كلية الطب/جامعة النهرين669.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرحمه عبيد جدوع عبد هللا929131942121042

كلية الطب/جامعة النهرين668.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي االكبر اسماعيل حسين مطلك930131941012090

كلية الطب/جامعة النهرين667.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيسجاد علي عوده عبد931101941028039

كلية الطب/جامعة النهرين667.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور مجيد عكار راضي932151942054297

كلية الطب/جامعة النهرين666.3ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر اسماعيل حمود عباس933131941037038

كلية الطب/جامعة النهرين666.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور عيسى مطلك عزال934261942120250

كلية الطب/جامعة النهرين666.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا قاسم خالف كاطع935141941021093

كلية الطب/جامعة النهرين666.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائياديان علي حنون عبد هللا936121942109006

كلية الصيدلة/جامعة النهرين668.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم قاسم محسن ابو كطفه937121942090057

كلية الصيدلة/جامعة النهرين668.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى جعفر حسين حمد938131942091142

كلية الصيدلة/جامعة النهرين668.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيسعد رعد محمد هني939211941282039

كلية الصيدلة/جامعة النهرين667.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار خالد عزيز فليح940101942119085

كلية الصيدلة/جامعة النهرين667.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيحسين عبداالمير حميد يحيى941211941046004

كلية الصيدلة/جامعة النهرين667.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنات محمد مسير حمد هللا942111942116010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيلين حسين علي عبد الرزاق943101942100089

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك باسم ثجيل حسين944141942069014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب حفظي اسماعيل خليل945101942120060

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم ذي قاراحيائيايوب محمد حسين عليوي946221941228003

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين647.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى صفاء محمود اسماعيل947111941045039

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين646.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سامي حسان حذيفه948111942127023

كلية العلوم/جامعة النهرين576.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه ياسين جبار علي949131942091127

كلية العلوم/جامعة النهرين474.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدنيا فائز كمال عباس950121952093005

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين473.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقينمير نعمه مراد عناد951111951151052

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين647.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيميالد حسين عبد الكريم طاهر952131942121154

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحنين حبيب ياسين مناحي953141952111007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين474.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد أياد عبد الرزاق عبد الكريم954101951019044

كلية الحقوق/جامعة النهرين536.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر عبد الكريم علي سلمان955111922099041

كلية الحقوق/جامعة النهرين537.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ياسر هاشم علوان956141942127039

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين504.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ رياض خليل يعقوب957111922105073
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين520.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد علي صاحب كزار958141921026007

كلية الطب/جامعة ديالى682.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحسين عبدعون حمدان شالل959211941008026

كلية الطب/جامعة ديالى678.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيايالف حسن علي حسون960211942294008

كلية الطب/جامعة ديالى672.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب فاضل فليح حسن961211942138087

كلية الطب/جامعة ديالى671.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائياسامة يونس علي حسين962211941278005

كلية الطب/جامعة ديالى671.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيندى موسى عباس ابراهيم963211942146062

كلية الطب/جامعة ديالى670.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيفاطمه كرم خالد ابراهيم964211942110069

كلية الطب/جامعة ديالى667.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيسجى عبد الصاحب مهدي طعمه965211942146029

كلية الطب/جامعة ديالى667.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيايه عامر اسماعيل طالب966211942263003

كلية الطب/جامعة ديالى666.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيحسين نعمة هادي حسين967211941248008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيحسين علي جلوب مهاوي968281951033006

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيحسن حسين صادق حسين969211941067003

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيتقى حازم احمد علو970211942143024

كلية العلوم/جامعة ديالى460.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيأنس مالك منعم محمد971211951272024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى500.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيعبد هللا علي خماس عبد هللا972211921018022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى497.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحسين عباس حسين علوان973211921018012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبياحمد مازن كرم جبار974211921065006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى430.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيسوالف ماجد عباس علي975211922170018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبييوسف نعمان صيهود حتيوي976211921219026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى481.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمحمد خليل مجيد حميد977211921013059

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى434.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيحال احمد عبد كحيوش978211942093020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى493.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيأسراء أحمد مخيبر تلوز979211942141001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى473.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايه محمد خميس علي980211942090041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى601.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيايالف وسام حسن شالوخ981211922091019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى591.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمصطفى مثنى محمود إبراهيم982211921013069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيزينب عبد المنعم خلف علي983211922169014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيحازم كاظم جاسم حسين984211921030010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيحسين عبد االله حسين عربيد985211921030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعلي احمد مصطاف عبد986211921063035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيرقيه هزبر حسن شالوخ987211922095010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيغدير عبد االله نجم عبود988211922181029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبينور باسم فرج لطيف989211922099068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيتبارك نهاد عباس كريم990211922118004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيطيبه علي هادي رميض991211922146045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيرانيا قاسم حميد جاسم992211942147050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيمحمد احمد ماهود منصور993211921065067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيلقاء سعد علي صالح994211922095021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيابراهيم حسين مجيد حميد995211921004002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبينور الحسين هاشم فيصل رشيد996211921025046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيفاطمه محمد نصيف جاسم997211842147074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد جواد حسن998211941003100

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى429.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيمريم اسعد منصور اسماعيل999211922125037

كلية الطب/جامعة كربالء683.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيابرار ظافر عبد الرضا عبد الرسول1000271942077002

كلية الطب/جامعة كربالء683.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيفضل حيدر عبد الحسن نصيف1001231941009086

كلية الطب/جامعة كربالء683.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي عدنان عبد علي محمد1002271941154081

كلية الطب/جامعة كربالء682.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمنتظر غسان عبد الحسين شهد1003271941029047

كلية الطب/جامعة كربالء680.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيزين العابدين علي حسين خدام1004271941005091

كلية الطب/جامعة كربالء680.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمد يوسف حسوني1005221942143251

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن فاخر عبد هللا1006271942069046

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيحسين فاهم كاظم فارس1007271941035029

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين ماجد محمود امين1008271941001096

كلية الطب/جامعة كربالء668.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم صادق لفته حماده1009271942077047

كلية الطب/جامعة كربالء668.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم ثائر كريم عباس1010271942077046

كلية الطب/جامعة كربالء668.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين اياد حمود جاسم1011271941005052

كلية الطب/جامعة كربالء668.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين غافل محمد1012231942125102

كلية طب االسنان/جامعة كربالء676.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور فاضل عبد العباس راضي1013271942056402

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيوالء علي حميد جاسم1014271942088245

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبراق علي فاضل محسن1015271942056060

كلية طب االسنان/جامعة كربالء666.9اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياسراء علي محمد هادي حسون1016271942060022

كلية طب االسنان/جامعة كربالء666.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمود حاكم عناد1017271941005279

كلية طب االسنان/جامعة كربالء665.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيغصون كريم نعمه سلمان1018271942056262

كلية طب االسنان/جامعة كربالء665.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهند ماهر محسن علي1019121941030234

كلية طب االسنان/جامعة كربالء664.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيدانيه احمد شهاب احمد1020271942077009

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمشتاق جواد كاظم بدر1021291941007336

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزينب محمد طالب عبد هللا1022271942061025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد جبار عبد الحر فرهود1023271941153103
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء668.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء جابر مكي حمزه1024271942058110

كلية الصيدلة/جامعة كربالء668.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم عاصف عبد هللا حمود1025271942060299

كلية الصيدلة/جامعة كربالء667.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيكاظم حامد علي عزبه1026271941013075

كلية الصيدلة/جامعة كربالء667.0الخارجياتكربالءاحيائيزينب صادق صاحب عكلول1027271942401029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء667.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزهراء جميل لفته علوان1028271942077015

كلية الصيدلة/جامعة كربالء666.9ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي انور علي احمد1029131941037062

كلية الصيدلة/جامعة كربالء666.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياديان رائد هاشم عبد1030271942060016

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيانوار محمد رحيم مهاوي1031271952063007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء651.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائينور الهدى عباس ناصر عطيه1032271942061053

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيحوراء لطيف ظاهر ثجيل1033261952097016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمصطفى محمد عباس جدوع1034231951067076

كلية العلوم/جامعة كربالء457.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءتطبيقيزهراء حامد عباس جودة1035271952107013

كلية العلوم/جامعة كربالء456.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيحوراء محمد عبد علي عبد المهدي1036271952160042

كلية العلوم/جامعة كربالء441.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد باسم شرشاب جوده1037271851002188

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء461.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن جليل حسن فرحان1038251951019002

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء450.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيبهاء علي مروح طهمور1039161851041005

كلية القانون/جامعة كربالء470.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيحسين سامي عبودي عبد1040271921045016

كلية القانون/جامعة كربالء462.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي حمزه جنابي جباره1041271921049084

كلية التمريض/جامعة كربالء630.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسن مهدي مرزه1042271942091114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمهند باسم مهدي صالح1043271921049145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمحمد علي مال هللا برهان1044271921049116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيتبارك اسماعيل عبد حسين1045231922128013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيحسين عبد المحسن علي عبد هللا1046271821035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد عبد الزهره كاظم حسن1047271951002136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيحوراء صالح مهدي محمد1048271952072014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حيدر عبد هللا فرهود1049271951046099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء460.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد محي كاظم داود1050271951154181

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزينب حسين شراد عوض1051271922102086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبياالء محمد رضا صادق حسن1052271922095003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء563.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيعلياء محمد وحيد بريهي1053271922107066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيحسين عيسى صبار خويط1054251921116017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيجلنار وطن كامل حبيب1055271922099010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيرقيه حيدر عبد هللا عمران1056271922078017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحمد باسم حمزه خضير1057271921038104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمنتظر كاظم جويد كاظم1058271921031207

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء437.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيزينب محمد مظهور حمادي1059271922078026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء435.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعباس حسين علي حطاب1060271921038053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيعمار علي عبد الحسين حساني1061271921017066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء647.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغدير عدنان نعيم عجر1062271942060255

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء602.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيصالح مهدي هاشم كريم1063271941027040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب علي هاتف عبد الحمزه1064271942055142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيزهراء سالم محمد جاسم1065271952067024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء424.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيصفا عيسى عبد محمد1066271922053045

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء480.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائياسالم احمد جويد عنيد1067271942101005

كلية الطب/جامعة ذي قار679.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رافد كريم دهيول1068221942421028

كلية الطب/جامعة ذي قار676.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيمثاب سليم ضيول قاسم1069221942178138

كلية الطب/جامعة ذي قار672.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صدام علي حسين1070221942415004

كلية الطب/جامعة ذي قار672.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى احمد يعكوب الزم1071221941076123

كلية الطب/جامعة ذي قار671.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي احمد ستار مندوف1072221941035130

كلية الطب/جامعة ذي قار670.8ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حازم لطيف شالل1073221942421015

كلية الطب/جامعة ذي قار670.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزينب سعد عواد جبار1074221942183046

كلية الطب/جامعة ذي قار670.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياسراء سعد سلمان هميم1075221942185005

كلية الطب/جامعة ذي قار670.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحسن فليح حسن راهي1076221841058020

كلية الطب/جامعة ذي قار665.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء شاكر وجعان نيس1077221942393062

كلية الطب/جامعة ذي قار664.8ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي اياد علي مزهر1078221941080017

كلية الطب/جامعة ذي قار664.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عبد الكاظم جبار علي1079221942412056

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار665.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب حسين علي غضبان1080221942185065

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار663.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياديان حيدر شنو جاسم1081221942113001

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن محمد علي عباس1082251941031434

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار662.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى سعد نجم جواد1083221942204098

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار662.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائينور الدين خالد سهل عبد1084221941058103

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهبه ماهر جبار الفي1085221942323340

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار670.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه هادي عويد كاظم1086221942393122

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار670.0ثانوية المبدعون االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين مجيد عبد الزهره عبد الحسن1087221941378001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه سعد زوري جبار1088221942185092

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب سعد خضر راضي1089221942185066
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار668.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيحوراء احمد كريم محمد1090221942112018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار649.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائييقين علوان حسين عبيد1091221942135212

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل كريم عبد العالي حمادي1092221942135060

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار630.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيصابرين حسين ناصر كاظم1093161952176068

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار612.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحسن وميض حمد كاظم1094161951309012

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه محسن شريده باتول1095221942414185

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار467.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمنار عدنان جاسم محمد1096221942125237

كلية القانون/جامعة ذي قار443.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيتقى رياض مشرف شيال1097221922156012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيزهراء محسن ثجيل عكلة1098221952158014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار466.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيحوراء ابراهيم سداوي صوين1099221942323074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيهاجر جاسم عبد ناني1100221922160079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيحيدر كاظم مجيد هيول1101221921059015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبياشواق فرحان جبار حسن1102221922145002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزينب جبر حسن فديغ1103221942172043

كلية اآلداب/جامعة ذي قار443.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيايمان يعقوب حبيب زعماك1104221942139018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عادل رحمه جابر1105161952333007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار422.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيجنة جواد هاشم جواد1106221922149012

كلية الطب/جامعة كركوك672.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيدياري علي عمر قادر1107201942334087

كلية الطب/جامعة كركوك671.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائييوسف اسماعيل عمر محمد1108201941390114

كلية الطب/جامعة كركوك671.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد طارق عبد الحميد مدحت1109201941001234

كلية الطب/جامعة كركوك670.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيباسم محمد حسين مغار1110201941006007

كلية الطب/جامعة كركوك670.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد صالح الدين عبد الرزاق وهاب1111201941001232

كلية الطب/جامعة كركوك669.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد نزهان جمعة سلمان1112201941259302

كلية الطب/جامعة كركوك669.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكاحيائيأية ارسالن عبد الخالق احمد1113201942136001

كلية الطب/جامعة كركوك668.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعلي حماد ضاري مرعي1114201941013058

كلية طب االسنان/جامعة كركوك668.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيهمام باسل محمد عباس1115201941001314

كلية طب االسنان/جامعة كركوك667.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعبد الرحمن عبد الوهاب عمر محمد1116201941303095

كلية طب االسنان/جامعة كركوك667.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد اسعد ظاهر عبد هللا1117201941303131

كلية طب االسنان/جامعة كركوك666.5ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيهدى صالح الدين نور الدين علي1118201942116042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك666.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيبالل حمدي خليل عطية1119201941005011

كلية طب االسنان/جامعة كركوك665.9اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهدى حسين قادر احمد1120201942180122

كلية طب االسنان/جامعة كركوك665.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيامنه محمد عبد هللا بختيار1121201942352010

كلية طب االسنان/جامعة كركوك665.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات كركوكاحيائيمالك اتيال نشأت نوري1122201942396003
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيامين رمضان احمد شريف1123201941314006

كلية الصيدلة/جامعة كركوك671.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائييقين نبيل عكيد محمود1124201942111046

كلية الصيدلة/جامعة كركوك671.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه كمال مصطفى حسن1125201942352048

كلية الصيدلة/جامعة كركوك671.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعمر سالم نوري محمد1126201941001183

كلية الصيدلة/جامعة كركوك670.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينرجس ابراهيم رحيم صالح1127211942121132

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسراء هزاع عبد ولي1128201942118026

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيبراء مهند راضي عيدان1129201942124030

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيجوانة سرجل شامل درويش1130201942157007

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيتبارك غازي مرشد حسن1131201942109028

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعمر قصي شاكر محمود1132201951048069

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيطه كامل جبار جمال1133201951303046

كلية العلوم/جامعة كركوك442.0ثانوية تركالن للبنينكركوكتطبيقيحاتم محمود خضر محمد1134201951224002

كلية العلوم/جامعة كركوك441.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيزهراء عبد الرزاق محمد محمد صالح1135201952117010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيعلي اسعد عبد هللا حسين1136201921030011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد زرار مجيد امين1137201921377092

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيايهاب طه غافل عزبه1138201921251016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية كويه المختلطةاربيلادبيابراهيم محمد مطلك وادي1139311921007001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0ثانوية كويه المختلطةاربيلادبيعلي حسين علي مرود1140311921007002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبينور فؤاد ستار جمال1141201922138079

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهاوكار سالم محمد علي1142201921311126

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيئاالن برهان عمر غريب1143201941301001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهوشيار سردار جبار خليفة1144201941312121

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد جمعة عسكر واحد1145201851001065

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيطه صباح عثمان شريف1146121921400019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمصطفى احمد فارس محمد1147201941312107

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك462.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد رعد ازاد عبد هللا1148201941307036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك431.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعلي فالح حسن ناصر1149201921022062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيداستان هوشيار بكر رسول1150201951304030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيتيماء حسن محمد خلف1151201942209007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك454.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيزبيده طارق فائق جاسم1152201952395025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك439.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيبرزان شاكر محل بكر1153201951259069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك436.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعباس علي حسين سلوم1154211951033020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك635.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسازان عماد اسماعيل عزيز1155201922342024
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيلنيا مريوان شكر صابر1156201922347013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيلمياء محمد حسن محمد1157201922138063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعبد العزيز فاضل عواد ششو1158201921077053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمصطفى مؤيد محمد صالح احمد1159201921306077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك449.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيدنيا عرفان نور الدين بهجت1160201922395012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره ستار قادر شريف1161201922342020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد لطيف بهاء الدين درويش طاهر1162201921306068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيمحمد احمد عطية محيميد1163201921033025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعبد الجليل محمود جليل سعدون1164201951312057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيايمن نزهان نجم عبد هللا1165201951003017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك463.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيأالء صدقي محمد باقر عبد الكريم1166201952121003

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيسميه محمود مطلك جاسم1167201952117015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك549.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبياسامه نجيب قادر غيدان1168211921250003

كلية الطب/جامعة واسط683.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيرحاب جوده عبد هللا طلب1169261942133005

كلية الطب/جامعة واسط682.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحيدر سلمان عباس عالمه1170261941038055

كلية الطب/جامعة واسط679.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيلطيف رحيم شريف لطيف1171221941058064

كلية الطب/جامعة واسط672.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيابرار ماجد كريم مسلم1172261942071004

كلية الطب/جامعة واسط671.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمتقي سعد شمخي رهل1173261941038127

كلية الطب/جامعة واسط670.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك سلمان عباس عالمه1174261942088021

كلية الطب/جامعة واسط669.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي حميد هادي خلف1175261941209134

كلية الطب/جامعة واسط668.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيطالب حازم خضير راشد1176261941011070

كلية طب االسنان/جامعة واسط665.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمحمد خليل خضر محمد1177261941033104

كلية طب االسنان/جامعة واسط664.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيريام عادل كاظم طوالة1178261942080066

كلية طب االسنان/جامعة واسط664.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائينبأ عدنان حسين مهدي1179201942144056

كلية طب االسنان/جامعة واسط664.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي سالم خليل ابراهيم1180271941011079

كلية طب االسنان/جامعة واسط662.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمجتبى سرهيد نوري عزيز1181271941005197

كلية طب االسنان/جامعة واسط662.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه علي كريم فارس1182111942091003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط470.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمالك ستار جبار عليوي1183281951002059

كلية العلوم/جامعة واسط581.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيسجاد كريم رزاق عذيب1184261941019019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط477.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينور كريم حميد جحيش1185261942075091

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط468.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعبد هللا كريم رشيد سعدون1186261941027079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيشهد رياض حسين عمران1187261922102018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيأمجد حميد خضير عجيد1188261921005001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمصطفى سليم خلف فري1189281921010091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيفاطمه داخل حسن جمعه1190261942096113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0اعدادية الحفرية للبناتواسطتطبيقيهبه سعد صالل جداح1191261952091012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيزهراء جواد كاظم جاسم1192261952250019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيابتهال صالح غميس ناهي1193221952204001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبياسراء حميد جبر يوسف1194261922086001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيزينب درع شهاب حمد1195261922076011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي احمد حسن شهاب1196121921003051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيغزالن مطشر خشين لبيد1197221922171019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيمروه صالح عبد الحسن شاطي1198261922086039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارادبييقين خالد دحام عداي1199221922394013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيتبارك فارس عبد الرزاق علي1200261922103008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط569.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء ناظم خضير عويد1201221942204046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط563.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه اياد عبد الصاحب عيسى1202261942114005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمجتبى سعيد جابر رسن1203261941022131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعهد هللا علي عداي عوده1204261941001138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيمحمد رزاق فضيح صالح1205221951033074

كلية اآلداب/جامعة واسط437.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيابو الحسن علي عبد الزهره عبد علي1206161951105001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم محمد سوادي شعالن1207241941016001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه جاسم محمد نزال1208261942250179

كلية الطب/جامعة ميسان673.2اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين حيدر هادي يحيى1209281941006047

كلية الطب/جامعة ميسان672.0الخارجياتميساناحيائيايناس علي الوس العباس1210281942401004

كلية الطب/جامعة ميسان666.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضياء الدين حازم عنيد هليل1211141941007034

كلية الطب/جامعة ميسان665.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائييقين كريم جار هللا حمد1212131942118300

كلية الطب/جامعة ميسان664.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين سالم يونس ثويني1213281941006048

كلية الطب/جامعة ميسان663.7اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد خالد محمد رحمه1214151941010086

كلية الطب/جامعة ميسان663.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب مهدي عبد الصاحب عبد الرحمن1215261942096086

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيساره علي موسى جعفر1216211942143058

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيعبدالحميد اسماعيل زيدان احمد1217211941036015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عمر احمد حمودي1218171941011144

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمد خليل ابراهيم حسين1219211941033067

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عدنان شمخي جبر1220161941075176

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الباسط محمد جاسم1221171941007207
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيهشام ياسين عبد الصمد خلف1222161941085076

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية كميت للبناتميساناحيائيزينب عايد جبار علوان1223281942067011

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيشهد لطيف غالي كاطع1224221942204097

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد ماجد عبد السيد مريعي1225271941152004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء سليم رحيم حسن1226221942210017

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس لزام عطية1227231942090216

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيفاطمة مرتضى ثامر عودة1228221942163061

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيصادق يامر سلبوح حمزه1229241941002075

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيغدير نجاح علواش غالي1230241942118097

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقياحمد غانم بزون جبر1231281951022008

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيرسل كريم مهاوي طعمه1232281942080011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيعباس اسعد هارف عباس1233281921104019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان438.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيحسن حسين خضير طاهر1234281951009014

كلية التربية/جامعة ميسان537.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة محمد عبد الرضا ياسين1235281922093059

كلية التربية/جامعة ميسان475.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيفاطمة علي هاشم زاير1236281922090049

كلية التربية/جامعة ميسان437.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزينب مزهر شاطي جاهد1237281922095035

كلية التربية/جامعة ميسان489.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيرسل كريم هادي محسن1238281942069017

كلية التربية/جامعة ميسان478.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيرغد مزهر هاشم كاظم1239281952190026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيسجى علي هاشم عبد الحسين1240281922090040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيمنتهى راضي حواس محمد1241281942068082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيتقى علي موفق اسماعيل1242281942070009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزينب فالح حسن عيسى1243281952062028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقياسراء حنون حسين جبر1244281952105001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيهيدب مرتضى عبد هللا محمد1245281952051079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيبركه عباس كاطع ماذي1246281952063004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيسجى علي كريم فرج1247281952190055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيزهراء احمد طعمة بدن1248281952055017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيزينب احمد داود مهدي1249281952190042

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيعبد هللا علي فاروق خضير1250281921007022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيمصطفى حبيب جبار جاسم1251281921021055

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان430.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبيكرار حسين جباره مجيسر1252281921043030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيجعفر طاهر مجيد حمد1253281921019016

كلية الطب/جامعة المثنى681.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيفاطمه ناجح عاجل عباس1254291942079036
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كلية الطب/جامعة المثنى665.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيايمان علوان جابر منشد1255291942160012

كلية الطب/جامعة المثنى664.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمعز نعمه حسين عبيس1256271941001353

كلية الطب/جامعة المثنى663.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفرح عامر ناصر حسين1257271942061039

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد احمد نصيف جاسم1258211941052084

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيايات محمد صباح نافل1259261942106017

كلية الطب/جامعة المثنى663.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائينور الهدى فاضل عبد الرسول علي1260271942061054

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه اسماعيل عبد الحسين حساني1261151942051047

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرملة ابراهيم رسول محمد1262251942170149

كلية طب االسنان/جامعة المثنى666.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحوراء عبدهللا سماوي عواد1263291942051091

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد هللا جلد وناس1264221942393083

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمنتظر منشد دعاش سوادي1265291941007363

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايالف حميد عبد هللا عيدان1266241942149012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيبراء نزهان حسوني علي1267211942102012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمهند عامر صاحب كاظم1268271941001369

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حامد محمود بحر1269111841032035

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعبد الرحمن جميل بكان شالكة1270291941153172

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائينبأ بشير حسين جلود1271221942165118

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسجاد رياض مشروم جبار1272291941003129

كلية الصيدلة/جامعة المثنى666.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حاكم خبط بلبل1273241942096059

كلية الصيدلة/جامعة المثنى666.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عبد الرحيم جري حسين1274221942113046

كلية الصيدلة/جامعة المثنى666.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيابراهيم مازن علي مجيد1275291941020002

كلية الصيدلة/جامعة المثنى666.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتقى منتظر ناصر خلف1276221942103047

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى529.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي صبار زويد خليف1277221951066005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى468.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقيرضا محمد حمزه حنون1278291951013010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى465.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيزينب منذر عطيه مهدي1279291952053014

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحيدر قحطان نافع جوان1280291941153119

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيرسل محمد داخل فرحان1281291942079017

كلية العلوم/جامعة المثنى450.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيحنان محمد عبدالزهرة عبدالحسين1282291952051035

كلية العلوم/جامعة المثنى446.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيزينب قاسم كاظم محمد1283291952051064

كلية العلوم/جامعة المثنى440.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى كريم كاظم حمد1284291951100185

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيساره سعد عطا هللا عبد الساده1285291942082011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى437.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعالء احمد علي مطرود1286291921001109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى428.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائينور عوض داود محمد1287291942058083
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى488.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينور الهدى علي عبد العظيم ابراهيم1288291942085158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى503.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيتبارك يوسف محسن كريم1289291952057017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى608.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيسجود علي شنان ضاري1290291922068016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى571.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزهراء حيدر احميد عبد الساده1291291922056022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيرقيه حسين فزع شالكه1292291922084025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيفاطمه علي حسين كشاش1293291922057104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيفاطمه احمد زغير جويج1294291922059019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيبنين عبد هللا كريم مناع1295291922069020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسن مشكور ناصر جبر1296291951153070

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيهناء خيري زليف خدعان1297291822084065

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيزينب فالح كاظم عبد الحسين1298291922079044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد جبار محمد1299291942052131

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى463.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيكرار ميثاق كميل كظوم1300291941153261

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد شناوة قابل ظاهر1301291941025067

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء470.0ثانوية سامراء االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعمر رعد محمود محسن1302181951152012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيعبير فاضل حميد عباس1303181942252018

كلية التربية/جامعة سامراء475.0ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيعالء عبد الكاظم عوده كلهوم1304231921181019

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمصطفى كاظم طراد راضي1305221941023070

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية الوطن للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن صالح كاظم علي1306181941029009

كلية التربية/جامعة سامراء464.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيشاكر عامر راضي حاجم1307241951035016

كلية التربية/جامعة سامراء441.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي حسين كاظم حاتم1308231951251182

كلية العلوم/جامعة سومر539.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعلي حميد كعود جياد1309221941028052

كلية العلوم/جامعة سومر476.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيزينب سمير كاظم علي1310221952323068

كلية التربية األساسية/جامعة سومر428.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيحسن عالء طعمه جميل1311221921033010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر446.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد الحسن كاطع علي1312221951314056

كلية الطب/جامعة نينوى677.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمحمد رحمان محمد احميد1313181941065018

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياسامه عبدالرحمن حسين مهدي1314211941014019

كلية الطب/جامعة نينوى665.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد عزام احمد سعيد1315171941008043

كلية الطب/جامعة نينوى665.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائياسماء احمد عويد لطيف1316311942047015

كلية الطب/جامعة نينوى664.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمريم صفاء محمود يونس1317171942262091

كلية الطب/جامعة نينوى664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمود عبد الواحد حمد هللا جاسم1318191941009295

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيزينل حسين عوني فارس1319171941178042

كلية الطب/جامعة نينوى663.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيبراء صهيب شاكر عبد الواحد1320311941003008
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كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيزيد مدحت هادي اسماعيل1321211941011042

كلية الطب/جامعة نينوى663.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائياسيل احمد محمود مصطفى1322101942095008

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرؤى منير نجم عبد الكريم1323151942054068

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيسفيان احمد عبدهللا محمد1324181941077008

كلية الطب/جامعة الفلوجة682.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد صفاء صالح محمد1325191941009270

كلية الطب/جامعة الفلوجة679.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم علي محمد حسين1326191942383147

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد عبد الستار جمعة عبد اللطيف1327191941009019

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل رياض عبد الحسين عبد هللا1328141942087007

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيالسلطان عمر جبار حسين1329131941010017

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان فائز محمد كاظم1330101942112003

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيتبارك محمد شاكر محمود1331211942110015

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه محمد عبد الكريم احمد1332131942117009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة594.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائياحمد سالم خلف عبيد1333191941066004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيتسنيم محمد نواف فارس1334191942246022

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة480.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيفالح هادي حسن عبيد1335311941065076

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس مشتاق علي عبد1336251941007164

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حمزه علوان حنتوت1337251942096152

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى احمد حمزه علي1338111941032080

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحبيب علي اصغر حسن احمد1339251941151026

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائييوسف محمد حمد حسين1340211941054131

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيابرار فاضل كاظم مطشر1341251942062036

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتاره صفاء محسن يونس1342111942067028

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية663.8ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه عباس فاضل عبد1343131942281005

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى مسلم حسين بطيخ1344251942062201

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيتبارك سلمان تايه عبد1345251942089018

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر حميد حسوني احمد1346241941076021

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائينور الهدى فاضل كزار صغير1347231942108067

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياالء صبيح ياسين فرعون1348251942062069

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيمحمد حمد حسين احمد1349201941208016

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز617.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف ستار جبر طالب1350161951428052

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيمريم محمد نجم عبد هللا1351161952152050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية428.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمحمد سامي احمد عيسى1352171951124069

كلية التربية/جامعة الحمدانية566.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبينور محمد خالد محمد1353171922249031
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كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيفهد محمود مجيد علي1354171941008255

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعلي غالب حسن محمد1355331941050021

كلية التربية/جامعة الحمدانية498.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود اسماعيل حامد1356171951028019

كلية التربية/جامعة الحمدانية463.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقياحمد فراس عبد الرزاق سليمان1357171951012013

كلية التربية/جامعة الحمدانية421.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكتطبيقيرمزي سعد درويش خلف1358201951255017

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي حمزه سويدان اليذ1359101941002056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سالم عبد الغفور داود1360141942094070

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد ميثم حمودي عباس1361121941030021

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي كاظم مزيعل1362221941053030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية667.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائياسراء فالح حسن كاظم1363141942085001

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية667.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور ضياء عبدالزهره عبدالنبي1364131942117271

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية666.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء نصير محمد جواد احمد1365141842070052

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية666.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيامير حاتم نعمة عبد هللا1366101941016013

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية666.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشكران محمد حمود عطيه1367111942110069

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية666.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير بسام عبد االمير عبد الحسين1368141941022011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم604.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيسماء ايمن محمد صائب  عبد الوهاب1369101942084025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم554.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياوس نوفل عبد القهار عبد الرحمن1370131941003014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى احمد جويد عبد عالوي1371131941018133

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحافظ تحسين حمود ابراهيم1372201941001057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينوران حسين جالل مردان1373201942118193

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيرغد خلف صالح عبد هللا1374201942151010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيشيماء شاكر ابراهيم صديق1375201942117040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيفاطمه منادي محمد اسماعيل1376201942117044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد زياد محي الدين حسن1377171941022138

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيرسل عماد احمد يحيى1378171952298017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائياحمد سالم حبو حسن1379171941010004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي ماهور علي1380161941094100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد بشار محمد رشيد سليمان1381171941013050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيآمنة لقمان غازي عبد الكريم1382171942302003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياية قاسم قنبر مصطفى1383171942231057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيسما طارق ادريس محمود1384171942327038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيسرى محمد احمد سعيد1385171942329043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيعائشه خيري الدين حسين امين1386171942233099
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيالرا بشير داود بهنام1387171942249074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.6اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر ضياء احمد مصطفى1388171941011218

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيايالف اسعد سعيد عباس1389171942330026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيناردين امين هارون رشيد1390171942364026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائينور شامل هاشم عبد1391171942299091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيشهد محمد حسن جاسم1392171942037009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهراء محمود صالح محمود1393171942231200

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميمونه قيس عباس حسين1394121942106112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيسالم عمر محمد فتاح1395171941028092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيتسنيم نزار عزيز احمد1396171942330036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيسدرة فالح حسن سعيد1397171942301082

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائياحمد داود حسن عبدهللا1398171941400001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيعائشة صدام خليل محمود1399171942274103

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياوس اسعد مهدي صالح1400211941003036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر محمد حسن اسماعيل1401171941026158

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائينواره كافي نجم الدين عبد الجبار1402171942098037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايالف خالد ابراهيم ياسين1403171942290043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيفارس نوري مشعل جاسم1404171941018155

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرؤى طالب علي حسين1405171942280102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايمان ياسين محسن محمد علي1406171942277036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعثمان احمد محمود محمد1407171941103052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمنار محمود ابراهيم سليمان1408171942357115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيطه اسعد عبد هللا محمد1409171941008152

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.8ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائييقين صالح عبد الغني جارو1410171942318053

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسليم فائز يوسف علي1411171941060044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيخديجه عماد علي عباس1412181942203024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيفاطمه علي خضير ادهم1413201942114062

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيرسل عالء حسين غضبان1414201942120013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينكركوكاحيائيابراهيم محمد سامي ايوب1415201941021001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائياسماء سليمان عيدان فنش1416201942180009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىاحيائيفتاح عبد هللا فتاح احمد1417171941096008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمعاذ حاتم خالد محمد1418171941017316

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزينه عبد الرزاق عبد الستار وهاب1419211842102037
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيإخالص ياسين جمعه محمد علي1420171942261001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيبالل شريف محمد ابروش1421171941118016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياهله محمد عبد المنعم محمد1422171942290040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود مصطفى مقصود1423171941144094

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيبهاء الدين احمد خيري رشيد1424171941015045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح مهدي عواد1425171941007204

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيساهره طاهر بالل محمد يونس1426171942261064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد نضال نجيب خميس1427201941001261

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيزينب حسن سمين محمود1428201942111019

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيأسيد مصطفى خلف عبد الرزاق1429191941095007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيزينه عزت يونس عباس1430171942252047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيآمنة عصام فتحي يونس1431171942233002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيعلي اسعد محمد مصطفى1432171941218015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عبد المحسن محمد عبد هللا1433171941008018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينبأ ميثم حسين عبد علي1434181942275076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيساجد جاسم محمد سلمان1435171941340004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيقتيبه علي عطيه مناور1436171941048010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعلي احمد عطيه مناور1437171941049041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن محمد عايد1438171941027096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي سالم يونس محمد1439171941080089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهاله حسن عبد هللا علي1440231942119258

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائينبأ محمد عباس خميس1441201942144057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيداليا عمر محمد جاسم1442201942174006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيمريم علي خليل ابراهيم1443201942207015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيحاتم طارق كريم احمد1444171941350040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينمارق رافع ليث محمود1445171942294278

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد عز الدين احمد يوسف1446171941015024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيصالح عمر حميد عزيز1447171951031007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد جاسم محمد علي حسين1448171951351111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقياحمد صالح خليل يونس1449311951072010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيعبد المنعم كسار رجه منصور1450191951014021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيحيدر معن ادريس حسين1451171951023063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمنصور جمال مد هللا محمد1452171951002079
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيديانا فرحان فنر حمو1453171922295009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الدينادبيشمس الدين علي احمد عيسى1454181921329024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيزينب علي احمد علي1455171922286028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمهند باسم عبد سرحان1456241941001318

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين علي احمد عبد علي1457231941002062

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيامير علي شاكر فرحان1458231941019013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حمودي شياع موسى1459251942101072

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيحيدر ابراهيم محمود علي1460211941079014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيفرح والء محمد علي حمد1461271942093063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمنتظر محمد عبدالستار ابعيوي1462241941041044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا نعمه حسين حسون1463251941044189

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينور الهدى احمد سعد عبد الزهره1464251942097129

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائييعلى ايثار عالء عبد الزهره1465251941042029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور سلمان ديكان جدوع1466221942204152

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء غالب شاكر سعد1467231942077067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيأحمد جبار سالم جبار1468241941169001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزينب حسن نور عبد الحسين1469231942107054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيطيبه عامر عبد الكاظم ناصر1470271942060244

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبنين علي عجمي معين1471231942153027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى فالح حسن عبد1472251942062870

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حاكم عبد باني1473251941031769

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيكوثر عبد هللا عبد الحسين تركي1474231942098157

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيه قاسم كاظم محمد هاشم1475251942101013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمسلم عقيل عبد هللا حسن1476231941055053

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمرتضى طالب رعد كزار1477231841051093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيأيه عبد السجاد عبد هللا جالي1478231942139004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيمصطفى حمزه عبد هللا حمد1479271941046105

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حسون عبد حسن1480241941203273

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيتبارك كاظم عبود راشد1481231942083014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائينور الهدى محمد حسين جواد1482251942061035

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزينب قاسم محمد عبود1483231942078063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباسم مناضل كاظم منعم1484251941031106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيسجاد عبد علي عبد الكاظم داود1485251941008083

52 من 45صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2019/2018لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيزبيدة حامد سرهيد كريم1486231942217008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء سليم عبطان حنون1487271942060151

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحوراء رزاق عبداالمير علي1488291942050056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيامنه صالح عبد ناصر1489231942271041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيابراهيم طالب عبد سويف1490231941002002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائينوره تركي وحيد محمد علي1491241942103118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل صاحب عباس حسن1492251942062262

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حيدر عبد الحسن باقر1493251941031025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك ازهر جواد كاظم1494221942176005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيابرار عدنان سريح ذويب1495251942062035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيهبة غانم محمد زباله1496231942136032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيآيات مرتضى صالح ابراهيم1497221942209007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينورالهدى صبحي طلفاح وادي1498291942052255

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين محيل عبد الرضا1499251941031808

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشيماء حسن حسين حسن1500251942084595

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد حمزه مسلم كريم1501251941031281

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيختام نعيم شري زغير1502251942101084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيصاحب حسن حسين حسن1503251941031338

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عطيه مفتن حسين1504241942118106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عادل جابر عبد الحسين1505251942059271

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عالوي شناوه كاظم1506251942059278

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعالء ناظم علي غشيش1507291941100070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية السماح االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى يحيى عبد الحسين ناصر1508251942106007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم لفته عبد هللا1509231942109179

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه وسام رياض حسين1510251942062686

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائياالء علي جابر عبدهللا1511241942081005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيكوثر موفق عبدهللا عواد1512231942178021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيياسر نعيم ياسر هاشم1513221941018063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيقاسم اسماعيل عبود عطيه1514251941031555

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيسجى رائد مالك نايف1515251942055063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيهبه جابر جاسم حمادي1516231942172041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيايات علي عبد االمير شرهان1517251942170042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين موسى حسين خطار1518251941205058
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور صباح تركي ناهي1519251942062827

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور حيدر حميد سعدون1520251942100409

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبنين صباح عبد الجاسم غزال1521231942077031

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيهدى عالء عبد علوان1522241942110105

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد علي محمد1523241941015098

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر ريسان مزيد1524221941065027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيآمنه ابراهيم مهدي عباس1525271942063001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزهراء هاتف جبار علي1526291942053041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد كاظم عباس عبد الزهره1527251941150329

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات عبد الكاظم حمزه جبار1528251942084095

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد سالم نعمه حسون1529251941151105

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عامر حمودي شعالن1530251841001155

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيحسين سعدي عمران خضر1531241951061014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبياحمد منهل عناد حمزه1532241921040005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيغفران كريم كاظم عبيس1533231952271084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينورس حمزه ابو الشون حمود1534271942058292

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء غالب حاشي زامل1535151942054105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن باسم اسماعيل حسين1536131941031020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر احمد خضير رسن1537121942107211

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعلي خليفه جليل خلف1538211941010063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيأيسر  بهجت مطلوب عبد الرزاق1539311942031001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمصطفى شهاب جاسم سلمان1540131941025053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائياميمه ليث سالم طه1541121942106010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيلينه عبد اللطيف عبدالمجيد طه1542181942230059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيمريم فاضل ثجيل ساهي1543261942083089

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسرى مصطفى بدري مصلح1544111942104068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور أسعد خضير عليوي1545141942073120

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء رائد علي حسن1546141942111016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد محمود سطام حميد1547121941043014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول كاظم جري كاظم1548141942133010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائياحمد رياض كريم علي1549231941014002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيسندس جبر محمد عباس1550231942131042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد احمد حامد صبر1551141941023021
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم عادل علي حسن1552131942121135

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيياسر باسم علي محمد1553231941228009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عادل عبد الحسين سهر1554151942046078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد باسم عبد حمزه1555111942081021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا يوسف علي حسين1556131942117174

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيكرار احمد كاظم عبيد1557231941006138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزبيده هاشم عدنان محمد1558111942114045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعبد الغفور جمعة فهد حسن1559201941022064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساجدين هديم محمد رحيمه1560141942140085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عدنان عبد الكريم حميد1561131941005070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيسلوان غانم جاسم بجاي1562231941002118

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم رائد زكي احمد1563121942096041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد نعمان حكمت كاظم1564121941022015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان دلير حسن علي1565141942133091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيزهراء فاضل خضير ياس1566211942015007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه موفق كافي شهاب1567101942118026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه علي حسين عباس1568131942080003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى656.9ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمينه علي عبد الودود عبد الهادي1569211942143113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى656.5الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد دريد عبد العزيز الحامد1570101941028071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى656.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشهد محمود حسن شكر1571131942121106

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد كامل عوده حسين1572141942079075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى653.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حيدر زهير ياسين1573111941045028

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلاحيائيفاطمة فرحان جهاد خلف1574311942062015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه اياد احمد محمد1575131942100131

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمهدي عبد حسين صالح1576271951003074

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى599.0الخارجيونكربالءتطبيقيقحطان عدنان سلمان كاظم1577271951400023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيتقوى حسين جار هللا محي1578111922136025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى عادل محمد عبد الحسن1579151922054070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عالء حاجم دبيس1580141922074060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيأكرم مخلص حسن حيدر1581141921037002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عزيز كاظم عبد النبي1582141921019174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي اسعد حمزه عباس1583231941005117

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق عامر علي ناصر1584101942141005

52 من 48صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2019/2018لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائيوديان حسين جابر بطي1585241942131034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد فزاع كريم لهمود1586251941010145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب حمد هللا جلوب داغر1587151942052033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد العكار حذيه مسير1588221941001006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيسجود علي فرحان فزع1589261942104099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيماهر كريم فرحان زيدان1590261941205057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن فالح محمد فرهود1591221941310039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عذيب ضعيف عبود1592261942088053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيالسجاد رافع عويد سبتي1593191941015018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينور الهدى حيدر باقر محمود1594261942104150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عيسى حمزه هالل1595111942080093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينور محمد حميد محمد1596211942140209

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعليان قاسم عبدهللا حسين1597181941006083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى طه صبحي ناصر1598151942055124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمصطفى اياد خليف ناهي1599231941051133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك منصور جبير حبيب1600131942094011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد شمخي عيد سالم1601261941014085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصابرين محمد علي نعمه1602141942073087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر حسين كوكز كاظم1603131941012177

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر مجيد حميد عطيه1604181941140033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعيسى جوده حسين مطير1605151941005092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينبأ محمد تركي زعيان1606191942188131

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيضحى عباس حمزه هالل1607261942104107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيسماح محمد عبد فياض1608191942175039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمقتدى فريد جاسم محمد1609111941049183

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى رافع حسين سعيد1610141942081026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر جاسم محمد غازي1611151941071097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيمأرب حميد جخيور محمد1612231942079046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول احمد محمود سالم1613101942120023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال احمد شندي غضب1614121942112158

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالمصطفى احمد مهاوي حمود1615141941027007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر محمد بوهان مخيلف1616151941007053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيزين العابدين حسن هادي سالم1617221941036110
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيزهراء فؤاد داود سلمان1618231942095040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب بشار كمر جبر1619261942086079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتصالح الديناحيائينبأ حسن عبد الرضا حسن1620181942375031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عائد هاشم كاظم1621141941017038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات احمد علي عبد الحسين1622111942105014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيفاتن قاسم محمد خليل1623101942109073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيحارث مويل عواد ساكن1624191941020012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم باسل محمد احمد1625121942106104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكفايه ماجد عبد الحسين هاشم1626151942080132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيامير رائد كامل علوان1627101941020033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سلمان خلف مهدي1628121941026105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائينور يحيى رشيد علوان1629211942099098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد نعمه عطا هللا حسن1630111941016018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد داود سليم فعل1631121942098063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيرسول ثامر حمزه ترف1632261941014031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عيسى جاسم كريم1633121942114060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب رياض محسن شرقي1634131942121073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد مظفر مزهر جعفر1635111941024017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيالكرار ظاهر محسن نجم1636231941051015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه هاشم كاظم ماهور1637141942110155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حامد مويع عبيد1638141942136050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيحنين عباس فاضل سلمان1639241942103028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعبد الحميد حسن صالح جاسم1640181941006055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عوده مكيل عناد1641251941052048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه احمد رحم جبر1642121942109069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد محي شنتاف1643191941014075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى امين علي محمد1644221941036267

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير ماجد كاظم جواد1645131942098118

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيطارق عماد جاد احمد1646211941065062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمحمد االمين شاكر محمود نايف1647131941025045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبنين سمير جميل هادي1648161942228030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائييوسف عبد هللا ابراهيم شاهر1649201941048237

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا احمد كاظم خلف1650131941017033
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيضحى عبود درويش غربي1651321942029047

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيبنين علي رحمن عيسى1652241942107022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيابراهيم مرجان ناصر عويد1653261941001005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينداء رقيق حسين مطلك1654261942250224

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةصالح الديناحيائيلقاء حسين ناجي حاجم1655181942072016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية البتراء االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا باسم عبد الحسن جواد1656181941155017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0الخارجيونالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا فراس رشيد ناصر1657131951400021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيسفانه سعد حميد عباس1658191942369167

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائياسماعيل جمال عبد ابراهيم1659191941343012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى عثمان حميد رشيد1660141922107015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبياحمد نضير جاسم علي1661131921017009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيوسام عبد الرزاق طالب عبد1662121921200081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى احمد علي عفريت1663141922068044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد زاهر غازي جباره1664151921015003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبياحمد علي عبد حبيب1665131921023004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل زياد زهير هاشم1666101952120023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه علي جاري عبد الحسن1667141922070066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحارث مثنى رديف عبد العزيز1668101921205024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز طالل احمد رجه1669101841020080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيضحى حميد ثويني علوان1670211922147035

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروه مازن هالل مرضي1671161942192064

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيموضي ناصر لزام جدران1672161942192070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء حميد حسن ثعيل1673161942293006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمنار منشد مائد بطي1674161942152212

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد حسن جواد عبد الكاظم1675251941031509

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين محمد جاسم بشارة1676221941036083

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي جواد محسن راضي1677241941027145

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيطه محمد عذير مسعود1678281941013018

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي قاسم محمد جاسم1679161841084078

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسجود محمد تقي كاظم هجول1680161942165274

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياسراء ماجد دهان علي1681261942120006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيبتول عقيل حبيب عباس1682161942234022

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالء خضير عباس1683161942297016
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميسانتطبيقيميثم سالم جاسم اجياد1684281951030028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبتول يعرب عبد الرحمن حسين1685161952280009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور ناجي شرهان خنيفر1686161952161034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.1ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى محمد صالح سلمان1687221942421084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيسجى عبد الكاظم رزاق حسين1688221942105087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن عبد الرحمن محيسن مري1689221941003175

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين محمد مكي بدر1690161941090020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا شالل حسن نوير1691261941038088

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيفاطمه خالد خليل جعفر1692221942104033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين علي شالكه رعد1693291941007096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيحوراء رزاق داود سلمان1694221942104010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعبد االمير عادل حسين جاسم1695161941061014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزينب غانم عبد هللا زغيرون1696221942209090

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد الرسول عبد الحسين جواد عزيز1697221941096048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائينبراس عباس جري جبر1698161942146067

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسنين هادي عبد الحسين مولى1699161851051010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمحمد الباقر حافظ مجيد هاشم1700161951400122

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيجعفر عالء جاسم غضبان1701161951360005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياالء عبد الحسين موسى محمد1702161822241007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية الجنات األهلية للبنينالبصرةادبيحيدر عبد الحسين عداي زغير1703161921032011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيعلي حمادي عيدان ازغير1704161921097071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيسارة علي حسن زاجي1705161922170028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقياالء صادق كاظم احمد1706161952218009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيوالء مهدي صالح كحيوش1707281922190080

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيياسين انور احمد حسين1708131921019054

كلية الطب/جامعة بغداد670.0الوافدينالكرخ االولىاحيائيسما ثامرعبد هللا1709101942888002

52 من 52صفحة 


