
قسم الحاسبة نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2019/2018لخريجي  (الدور الثالث)

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد678.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاتن رحيم صدام جعفر1131942121115

كلية طب الكندي/جامعة بغداد675.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياحمد رحمن علي ناجي2211941014008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيخضير علي هيل سرحان3231941051045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمحمد ابراهيم مهدي عباس4211941030067

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيعلي اسعد هادي عبد5141941203089

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد علي عبده فارع6121941026072

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم موفق محمد علي7111952073047

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا جودت صاحب عبد8111951004061

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقينور عبد القادر اسماعيل خلف9101952118031

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار حيدر عبد الصاحب صالح10141951021062

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقيعال خالد محمد صبري عبد11131952080013

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيروان نعيم ثجيل يسر12141952194005

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي نبيل محمد مهدي عبد االمير13121951030082

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور علي جواد حمد14141952101022

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي حيدر حامد جبار15151951011047

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه عمر عادل شكر16101952119026

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيمحمد داود حسين علي17221951009043

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم حسين خضر جريمط18111952071028

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحسين حقي اسماعيل سلمان19271851019022

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأيات باسم علي حسين20141952079001

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكاظميه مطر محيسن عبد هللا21141952133035

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى سالم حسن جبار22111951058132

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر نصرت غيدان عيسى23141952111028

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى ناصر صبحي علوان24291951003170

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي فالح حسن خميس25161951038096

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيزيد داود سلمان خلف26131951009022

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيموسى عالء ثامر خلف27151951011089

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية الطاهره للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى قيس عبد هللا موسى28111942098008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد432.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه سعد عبد كدور29141952145036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد428.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهاجر جاسم حسون حمودي30141952111032

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغفران حكيم علوان عبد الحسين31141952149018

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد432.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيهاجر كاطع حمود بداي32281952068067

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد431.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرسل ثامر علي خلف33121952082002

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرونق احمد هاشم محمد34111952073021

37 من 1صفحة 
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قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم محمد بدن منسي35141942095067

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد446.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيلينا طارق زيد فرحان36111852066031

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد432.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرواء جابر علي حسين37111952215029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد470.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن كريم واشي زناد38151921007035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد517.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب ياس خضير ضاحي39111942104032

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد513.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ميثم عبد القادر حسن40111942071099

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد513.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار قاسم حسن هلوس41141942076098

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيطه خالد حسن فليح42101941017035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد احمد جاسم محيميد43101941020156

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيهنده محمد موازي علي44311942065083

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايناس رعد سلمان منيف45111942133009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه ظافر خير هللا شعبان46141952076041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحيدر عبد الكريم مزهر موسى47121951007029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد425.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى محمود طه حمود48111951026048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي ليث حامد حسن49101951013063

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين سعد غني حسن50121921048027

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء صادق علي اكبر غالم51151922054046

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيساره شاكر محمود عزيز52151922054065

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ثانوية أوروك االهلية للبنينالمثنىادبيحسين جاسم محمد كاظم53291921030003

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعلي رياض مجيد حسين54131921029032

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم حسين خضر حميد55141922134067

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيدنيا رائد ضياء كامل56101922118020

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيياسين بشار ياس خضر57101921013054

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمريم منير عبد علي محمد58131922092079

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد الباقر ستار جبار عكله59131921012094

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيرقيه ضياء ناصر عباس60101922105015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عدنان عبد عواد61141921026085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا طالب حسن محمود62141921026069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0ثانوية زيونة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ابراهيم جبار عوده63141921209041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عثمان احمد فرج64141921026006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم قحطان خلف جاسم65101942105039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم نزار ابراهيم كاظم66101941018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الزهراء عبد الحسين سلمان ناصر67151942044188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد شاكر سوادي جياد68131941002090
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ سرمد راضي حسن69101942139064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا عمر سامي حمادي70191951104020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه صالح محسن فرحان71141952140039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيليث حمد راضي عبد هللا72141951003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن كريم محمد هادي73101951200012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عادل سلمان محمود74131951029027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سلمان داود سلمان75161951436001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيعباس محمد عباس شوكت76131951030024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير يونس عليوي شالش77131951034005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين هادي جواد عبد78151951011024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكرار قاسم علي حسين79111951006132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىتطبيقيمالك علي حسين جواد80131952086023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0اعدادية الحفرية للبناتواسطتطبيقيهبه سعد صالل جداح81261952091012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرحمه رعد مهدي عباس82141952140018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك سعد خضر ناصر83111952148003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيابراهيم احمد فاضل احمد84121951002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي كريم واحد مساعد85151951071170

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فالح حسن علوان86131942092025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيافنان بشير ابراهيم حسين87141942086007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيالخليل احمد خليل داود88191951019016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد451.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيحيدر عالء سالم شنان89231951257050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد450.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيرسول عدنان صبر حمزة90151951020018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد438.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقياميمه دحام محمد خليل91101952109007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيطيف جاسم لفته جبر92151922051090

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمنتظر علي رشيد مكطوف93111951021105

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبياحمد نصر الدين رمضان جاسم94271921022010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرحاب عادل حامد خلف95141922079036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبينور مصطفى عبد الحافظ مال هللا96111922072117

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل صالح نعمه علي97111922148010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد هيثم فاضل عباس98111922215040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عبد الوهاب محسن حسين99151922054047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية العدل األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب باسم هادي رشيد100121942119005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائيدالل حسين شهاب حمد101131942226003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء علي هاتف موسى102121942107066
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقياسيل سمير محمود محمد103101952120008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيدانيه احمد كريم جاسم104221952150013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمد ضمد حمود105141922095045

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر ثائر فوزي كريم106141942134130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائينور فواز عبد هللا مهاوش107101942113095

كلية األعالم/جامعة بغداد457.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي كريم حاتم عصمان108121921009177

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نوري خضير عباس109251941034024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد ياس خضير110131942101067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار محمد جواد سيد111141941042050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيفاطمه عبد الجبار رشيد حسين112211942094090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلبنى عبد الستار عبد الجبار ارحيم113111942217084

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد شاكر محمود محمد114131951029039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىتطبيقيحيدر مازن عبد المنعم جمعة115101951030002

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد باسم حمود جاسم116141951043011

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيوئام علي صبيح جاسم117111952101024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد حسين علي عبد عجالن118131941010060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك طالب حسن نعمه119141942140025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد زهير نجم عبود120131951012094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيياسين محمد علي عريبي121131951010065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء طاهر جاسم محمد122131952093014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىتطبيقيقبس هاني منصور عيسى123131952132008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيزين العابدين ليلو بريبر عمران124261851016015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين مجيد حميد شطب125141951201107

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيزيد كاظم محمد حافظ126261921200025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبياحمد اسماعيل محمد ابراهيم127141921400001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل صالح عبود صالح128131921012089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيكرار رزاق حمزه عال129231941001102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىاحيائيميثم داوود سلمان حسين130211941058034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيبشائر عدنان طماس احمد131101942094008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف ساجد جبار جوني132131951011056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور الهدى داود سلمان محمد133151952058028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقييوسف حامد نوري شاكر134191851011075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد ياسين مهيدي صالح135121951013030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيمصطفى ذياب احمد زعنون136231921011110
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين ناصح جاسم محمد137151941071089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغفران محمد عطية ابدين138141952121017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيشهد عباس جاسم محسن139151952048023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي صادق كاظم عليوي140151951013034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىادبيجعفر صاحب شنيشل كاظم141131921257020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية المنصور األهلية للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه حيدر عبد هللا محمد142101922081009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيهديل قيس صالح مهدي143131922070090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعلي مشتاق طالب جاسم144131921031028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي جبار جهاد145131921012041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيابراهيم خضير جبار محمد146151921009001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيأية عبد العظيم قاسم حافظ147151922049001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عبد الحميد راضي جاسم148141922079104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي احمد شريف149141922074074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى صبري زاير داود150151921007239

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزينب رمضان كطافه خليفه151131922093063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء علي عبد مراح152141922107013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيمحمود عبد هللا زعال محمود153231921213016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيمرتضى فيصل منغر منديل154231921008142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيانتظار فاضل كاظم خلف155101922096007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيرؤى ضياء هاشم حسين156111922118011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين ياسين عبود157111921156077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيحوراء ناظم خليل وداعه158131922092021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيايه علي عبد هللا علي159131922086015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى علي حسين علي160131921006091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين علي شالل161141922090030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف عمار ضياء محمد162121921017057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعلي صالح مهدي صاحب163131921255045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد حسن هادي عبيد164111921032045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا طارق عبد عناد165101942076033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيايمن لواء عبدالكريم حمدان166131941400004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا مجيد مهدي دهش167131942080025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى ماجد قاسم جبر168141942194100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالنه طاهر حمود عبد169141942102062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك ميثم حكمت خضير170101942101127
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيجعفر غازي العيبي فليح171151951001014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيكرار حامد حرين رويهي172261951155032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيسلوان علي رزاق فشاخ173291951153156

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ محمود شاكر صالح174121952106014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه صبار جبار زغير175131942098129

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيعبد الحسين حسن نعمه كثير176231921192011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسين لعيبي صابط177141921029037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبياياب ناصر سالمه سعد178151922044002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد باسم لفته حميد179151921007091

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد صكبان حمدان عبد180121921017045

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيأمنه احمد علي عباس181111922073001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى سعد جبار شجر182131922118156

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى قاسم جعيول سعيد183121942122037

كلية الطب/جامعة البصرة676.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةاحيائيايناس وحيد طعمه سالم184161942360001

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيضرغام احنيحن جابر صويفي185221941308017

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء ماجد جميل كريم186161942163012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى عدنان عليوي غفله187261941048092

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيحسين عباس شواي بداي188161941001031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنى عبد الكريم وداعه جبر189161952272017

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائينوره ثائر عبد الكاظم غضبان190161942207101

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار قاسم محمد حسب191161942145156

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0الخارجياتالبصرةاحيائينور نعيم قاسم نعيمه192161942401064

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد عبد الحسن مجيد193161942165211

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقياريج حسام احمد هاشم194161952183002

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةتطبيقيطيبة محمد عبد النبي مخور195161952244015

كلية العلوم/جامعة البصرة462.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيمريم وليد احمد ياسين196161952234055

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى فوزي عبد وهيب197161951084202

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة460.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيشهد عقيل سالم عبد الرزاق198161952152032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة455.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيعلي شاكر زيبك محي199161951308011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة505.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيعبد العظيم صادق حسين مران200161951052026

كلية القانون/جامعة البصرة512.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعلي قصي شليج لفته201161921030081

كلية التمريض/جامعة البصرة613.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيحوراء مسلم خضر عباس202171942288090

كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار محمود شاكر جاسم203161952461014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيمحمد عبد الغفار جاسم هاشم204161921051042
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيليث احمد مناتي خلف205161921051035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمصطفى علي بلعوط عبد الرضا206161921042089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبينور الدين ماجد قاسم محمد207161921352107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0ثانوية االلباب االهلية للبنينالبصرةادبيكرار عباس جلوب حمد208161921123029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيحسن صباح حسن كريم209161921015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0ثانوية الروان للبنينالبصرةادبيخالد كاظم عبد الحسين داغر210161921023014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيعلي وليد خالد جاسم211161921051034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعلي كريم جبر عداي212161921062091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةاحيائياحمد جواد كاظم مزيد213161941039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين نوري حسن دخيل214161941352039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد كريم داود محمد215161941415003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى اسامة عباس احمد216161941085055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى امجد الزم جياد217161942146065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيمحمد ثائر علي مطلق218161941006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب حسان علي جميل219161942145075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيسميه ابراهيم عبد الواحد ايوب220161942235023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيتهاني اياد عبد الزهرة ماضي221161952226021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياسعد يوسف مزعل سركال222161951355018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقينور هاشم محمد حسان223161952283029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا يوسف عبد هللا عمر224161951139070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيناديه جاسم محمد عبد هللا225161952360006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد الكريم عبود جاسم226161951393012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيأيات صالح مهدي ياسين227161952218001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقينرجس عارف غالب كيطان228161952176092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيأيات جاسب مزيد حسن229161952164001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى ظافر سالم حسان230161951375010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء فؤاد حميد شهاب231161952196008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء عباس فاضل صيهود232161952196005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى عدنان جاسم صيهود233161942207071

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة443.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيرسل عماد اسماعيل حسن234161942234033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيبه عايد عبد العزيز عبد الرزاق235161942184200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائينبأ عبد الباسط عبد الرحمان كزار236221942104039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة464.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيغيداء تبينه عبد النبي حسين237161942380051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.4االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد نشوان مصطفى سليمان238171941008331
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسين جليل جبار239161942176088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيايمان حسين جليل جبار240161942176018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيرفد عارف نجم عبود241161942218038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسارة ستار طالب عبد الرزاق242161952280022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة422.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيساره حيدر خضير معتوك243161922178016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمد راضي عبود244161942219037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى اياد عبد الكاظم خضير245161942165450

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيزينة علي صالح مجيد246161942257031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيحوراء عبد الخالق درويش معتوق247161942218030

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبينور الهدى صباح كاظم مجبل248161922203027

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبيسيف اسعد فرحان فهد249161921352048

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عطية حسن بصيري250161942210068

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيتبارك حيدر محمد حسن خضير251161942381024

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائياماني فهد مزبان خزار252161942184026

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيتبارك شهاب احمد عبود253161942381025

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيابراهيم رافع احمد عبد هللا254161941019001

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيام البنين عبد العباس حسين خضير255161942170006

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيعلياء سليم كاظم شمخي256161942173026

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيمنار ماجد كاظم شلش257161952230040

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيظاهر حبيب عبد الرزاق قاسم258161951134017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء يوسف يعقوب عبد الرحمن259161942335003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل685.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزبيدة فارس ادهام هذال260171942285096

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.2االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيزبير وسام شكر محمود261171941008118

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيداؤد سليمان احمد خلف262331941001038

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيايمن محمد احمد محمد263171951010005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل462.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيقصي عز العرب مصطفى احمد264171951198018

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيايهاب باسل عبد الرزاق داود265331951001006

كلية العلوم/جامعة الموصل463.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيصابرين شيت فتحي نزال266171952231053

كلية العلوم/جامعة الموصل446.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيساره فواز يحيى داود267171952262012

كلية العلوم/جامعة الموصل442.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعلي عبد الرحمن عبد الملك خلف268171951015108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل461.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيزكريا محمد ابراهيم خليل269171941022053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيحنين خالد كريم حامد270331942041008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل450.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيغاليه عبد الكريم جاسم محمد271171942289133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيخالد حواس غدير ياسين272171951143043
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيسيف ميسر صالح طاهر273171951016042

كلية الحقوق/جامعة الموصل442.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبييحيى حازم محمد احمد274171921223025

كلية الحقوق/جامعة الموصل437.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبييحيى سرمد حقي فتح هللا275171921011115

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمصطفى عادل عبد علي276171921015112

كلية الحقوق/جامعة الموصل427.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد عبد االله عداي محمود277171921016088

كلية الحقوق/جامعة الموصل425.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبياحمد ذنون محمد ذنون278171921015006

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبياحمد محمود صالح حسين279171921084014

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيياسر علي احمد علي280171921010079

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبياحمد محمد سليمان محمد281171921005008

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيمروه بشار ايوب ابراهيم282171922237063

كلية الحقوق/جامعة الموصل476.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعمر محمد عبد هللا عليوي283171941024083

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيامنه فارس زكي قاسم284171942288045

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيامنة سعد علي احمد285171952289009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل458.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد انور شهاب286171941017299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيطه احمد جرجيس محمود287171921084043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيجعفر عبد الجبار احمد عبد الجبار288171921223006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب فيصل احمد شيخو289171942323012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيوسن سبهان عبد االله سعيد290171942262113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرنده ربيع عبد المحسن عبد العزيز291171942286143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسدرة نكتل محمود ايوب292171942280154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد يوسف حاجي كرفان293171941351034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمأب خليل محمد خليل294171942302124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ عبد النافع احمد محمد295171942330123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمة ابراهيم محمد كمال محمد توفيق296171942262078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا مروان شوكت نوري297171951011096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن علي خالد صديق298171951157009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيانس جوهر احمد  خان افدل299331951070006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيايمن رضوان محمد علي سليمان300171951017046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيسنان نصير خليل محمد علي301171951157007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيمحمد فواز سالم محمد سليم302171951001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىتطبيقيعمر ظافر ذنون يونس303171951214011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزكريا عصام عبد هللا يحيى304171951017089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمصطفى خزعل يوسف احمد305171951020111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيغانم ذاكر سالم احمد306171951017185
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد بشار محمود رشيد307171951199001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى شاكر محمود هندي308171951027135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيبلسم محمد حازم محمد309171952294019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيرعد عبد هللا طه حمادي310171951007039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد القادر ذنون عباس311171941024107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسجاد اياد ممدوح محمد312171941060040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيشهد زياد قاسم يحيى313171952296027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن فارس داود يعقوب314171951015080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيحمزة عبد الحميد فتحي رمضان315171951023061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيغفران احمد سعدي عزيز316171952357020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل450.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيهيثم شكري محمود احمد317171951020126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيسيف محمد صالح ادهم جاسم318171951007047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل440.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيكودار احمد شهاب علي319331951070030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيسفيان بسمان محمد سليمان320171951031004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد سعيد شيت321171951023209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقييحيى ماجد محمود محمد322171951008166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل434.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيمحمد ذنون يونس عبد هللا323171951142047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل434.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيحسن خالد عبد الجبار عثمان324171951008046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل434.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيآمنه نشوان وليد عبد اللطيف325171952298002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل432.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد شهاب احمد سعدون326171951017016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيهدى سعد عبد سعيد327171952315054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيهديل خالد حمدون عبدهللا328171952237061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمصطفى احمد علي وهب329171951026200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيهمام ذاكر حازم حمدون330171951020125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد طاهر اياد طاهر عزيز331171951012125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيحسن خالد صابر طه332171951084011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقياسماعيل حمد خلف صحن333181951067004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيليث عبد العزيز رمضان اسماعيل334171951002057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعبد الباسط يونس محمود احمد335171921084047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا عبد الشافي محارب جار هللا336101942106012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيرحمه محمود خلف وسمي337171942277085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشروق يوسف فتحي عويد338171942281093

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيسجى زياد علي عبد339171942230082

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيمريم رياض عبد الغني شريف340171942296107
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرؤى سالم رضا هنداوي341171942235053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيهجران كمر خضير محمد342171942291145

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب سعدون يونس حامد343171942330066

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيسرى ربيع خلف حسن344171942321048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيانفال دحام اسماعيل عالوي345171942277027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيغيداء حمود عبدهللا حسين346171942259062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيصفا علي مشعل محمد347171942286237

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيروعة فتحي صالح ياسين348171942291070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيانوار عمار زبير جكل349171942340003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىاحيائيمالك عبدهللا ابراهيم نجم350171942035013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء ابراهيم سليمان داؤد351171942329010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيابتهال نجم عبد هللا امين352171942273018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائياسماء ناظم ابراهيم شحاذة353171942251018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0ثانوية القصر للبنيننينوىاحيائيدعاء مصطفى حسن احمد354171942205002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيريا اوس احمد فتحي355171942232128

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيكوثر وليد مولود شريف356171942299071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيغفران اسعد جاسم حمادي357171942296098

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياسراء أحمد اسمر ابراهيم358171942277005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآن سعد فؤاد محمد359171942232013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرحمه محمود فاضل عبد هللا360171942290104

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيجيهان ياسين عباس عبدي361311942060007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيزهراء ضياء الدين خليل اسماعيل362171942296063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيصفا عباس خليل سلطان363171952300016

كلية اآلداب/جامعة الموصل478.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبياحمد فارس عبد الستار حسين364171921008005

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايمان احمد محمد صالح365171942290046

كلية اآلداب/جامعة الموصل467.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيعمر سمير يونس حسن366171941142037

كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيسجى باسل غانم حمدون367171942302094

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيسفيان سلطان محمد أحمد368171941001029

كلية اآلداب/جامعة الموصل465.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيحنين عبد الوهاب ابراهيم مصطفى369171952302010

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيمريم محمد احمد عبد القادر370171952330020

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمنذر غانم طه محمد371171951026218

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيساره عمر حسن سلطان372331922040033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيراشد محسن ذياب شهاب373171921209005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0ثانوية الكسك للبنيننينوىادبيريان احمد عيسى ياسين374171921116007
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيرسل ابراهيم شكر محمود375171922290042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعلي االسود محسن حميد376171921028052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيعلي دريد علي جميل377171921098012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيرنا هيثم ذنون احمد378171922281009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمهدي صالح جاسم يوسف379171941080172

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيجاسم محمد بالل محمد380171941142012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى فارس حازم جاسم381171941017295

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا شامل عزيز محمد شيت382171941008187

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياسراء سعد ابراهيم وحيد383171942231009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرحمة عبد الكريم صالح حمادي384171942280110

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيريام سالم بشير اسماعيل385171942304021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيهيلين عدنان افريم ابراهيم386171942247065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرؤى عالء الدين احمد توفيق387171942290092

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمهند سعد هاني ابراهيم388171941143108

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائياسراء خلف محمود محمد389171942278001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيزينب رمضان عبو مطرود390171952289033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيحسن ميسر مصطفى ياسين391171951027050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا حازم يحيى محمد392171951011091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيعمر كنعان محمد صالح احمد393171951160027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيسيف غيدان دحام شيت394171951005041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد جمال عبدالجبار حمادي395171951026012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيرفل محمد عثمان غزال396171952301029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عادل صبحي جاسم397171951223033

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد حافظ هاشم بدر398151951020019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينقاء حسن كاظم مفتن399141952224028

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية462.0الخارجيونالكرخ االولىتطبيقييوسف احمد غازي عبداللطيف400101951400025

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي فراس عبد الرحيم علي401111951004079

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيطاهر مسلم عبد الكريم جاسم402251941007157

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياماني لطيف علي حرز403281942190014

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيميس ابراهيم عبد برهي404111952114033

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيابو القاسم عقيل حسين حمزه405251941031007

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسين عباس كاطع عطشان406241941003080

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيعلياء حسن شهيد محمد407251942064036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة485.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيحسن حيدر محسن كلول408241951001008
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة481.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمهدي محمد رحمة علي409281951022118

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه عامر حميد سلمان410251942059224

كلية العلوم/جامعة الكوفة457.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين حمزه حمود ثجيل411251952059039

كلية العلوم/جامعة الكوفة446.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيامير محمد هادي واجد412231951168005

كلية العلوم/جامعة الكوفة445.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي مصطفى شرف الدين محمود413251951034024

كلية العلوم/جامعة الكوفة441.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي كاظم منصور414251951008155

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي خضير هاشم415251951007055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيابراهيم حسين جاسم محمد416251951009001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة445.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد حسين هادي عبيد417251951024002

كلية القانون/جامعة الكوفة461.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفادبينزهان مجيد محسن جبار418251921048014

كلية القانون/جامعة الكوفة460.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيغزوان محمود شاكر علوان419251921116044

كلية القانون/جامعة الكوفة455.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيايوب فاهم كريم عبد الحسين420251921008036

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيفرقان ابراهيم حسن زغير421251922079106

كلية القانون/جامعة الكوفة454.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقينورا شهاب احمد داود422251952170127

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة477.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسين سالم حبيب ظاهر423121941001018

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيكرار حيدر ناجي جعفر424251951205099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة432.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيمالك وسام حسين عبيد425251922058029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبدور حيدر عبد العظيم مجيد426251942062123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيسكينه جادر هادي ابراهيم427251942170265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء ابراهيم عبد الحسين مليوخ428251942084365

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيغيث محمد حبيب خليل429251941012108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة432.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيشرين حيدر مجيد علي430251942058043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيعباس فاضل هادي مسلم431251951150130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيحيدر رائد طالب كشوش432251951010022

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيزيد جابر فرهود عبد زيد433251941150144

كلية التربية/جامعة الكوفة516.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى امجد عبد علي محمد434251941205337

كلية التربية/جامعة الكوفة507.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد نعمه جمعه435251941001067

كلية التربية/جامعة الكوفة482.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عماد مسلم شاكر436251951001171

كلية التربية/جامعة الكوفة453.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس مضر عباس عبد الحسين437251951022011

كلية التربية/جامعة الكوفة447.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي عبد الكريم جبر جياد438251951150165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرؤى محمد حسن عبد الستار439251922086081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيزينب عباس حسين خضير440251922091047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبيفاطمه حسين عبد الحسين منسي441251922063009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك فاضل شمخي جبر442251942058017
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحنين محمد عباس عبد443251942108078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائينور الهدى نجم عبيد حسين444231942139055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور هيثم عبد الحمزه جبر445251942170417

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيفرقد خريبط شطراوي فنجان446251942071038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزينب حسين عبد مسلم كاني447251942122071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعلياء ايهاب هادي جاسم448251942059455

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه صالح عبد المهدي ربيع449251952059170

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيايات خيري سلهو كاظم450251952111005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفتطبيقيندى صالح مهدي عطشان451251952086017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف حيدر محمد رضا يوسف452251941040012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيبنين محسن محمد بدر453251922122025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفادبيمحمد شاكر عويد عالوي454251921036013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيعلي فاضل كاظم حسين455231941173107

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهدى رعد تركي امانة456241942220537

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيقاسم عائد كاظم محمد457251951027037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيحيدر اسماعيل طه حمد458231951017029

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيهبة فالح عبد الحسين كاظم459251952108034

كلية الطب/جامعة تكريت680.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائياويس عبد الناصر ويس خضر460181941003011

كلية الطب/جامعة تكريت677.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيمريم هادي احمد محيسن461201942134082

كلية الصيدلة/جامعة تكريت672.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد صباح صالح احمد462171941008039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت488.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيطارق زياد جمعة محمد463191951007013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارتطبيقيطارق زياد فرحان عبيد464191951052010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقياحمد بدوي خالد عمر465181951006003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينتطبيقياحمد كمال علي حسين466181951117006

كلية العلوم/جامعة تكريت543.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيراشد أرشد عاكف محمود467181941002066

كلية العلوم/جامعة تكريت443.0اعدادية الدور للبنينصالح الدينتطبيقيفراس عبدالرزاق ابراهيم عبدهللا468181951003022

كلية العلوم/جامعة تكريت441.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الدينتطبيقيمهند محمد خلف عويد469181951339022

كلية الحقوق/جامعة تكريت438.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينادبيوليد خالد صباح حاتم470181921005015

كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز فرحان جاسم محمد471181921047027

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيعلي محمود شياع خضير472181921313021

كلية الحقوق/جامعة تكريت426.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيبكر احمد خضير عواد473181921122022

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيزهراء هيثم مصلح نجم474311922039012

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينادبيعز الدين فيصل محمود حسين475181921088014

كلية التمريض/جامعة تكريت619.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينبأ صهيب ياسين طه476171942286322
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت482.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس جاسم محمد طه477121942122034

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت475.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيياسر احمد طه توفيق478181941073034

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت453.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيمصطفى حاتم هادي حميد479211941062054

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائياوس جمال يونس حسن480181941019009

كلية الزراعة/جامعة تكريت424.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد مزبان عبد هللا جاسم481181951019017

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينتطبيقيناهدة عطيه مساهر حمد482181952217006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيشهاب احمد عايد حمد483181941311015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت431.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد النور عبد الكريم فارس فيصل484181941151064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0ثانوية المقاصد لبنينصالح الديناحيائيياسر فرحان محمد فرحان485181941068021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426.0ثانوية التآخي للبنينصالح الديناحيائيياسر ضياء عبد خلف486181941046015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصعب زاهد محمد صالح487181941136022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي نعمه نشمي علوان488211941008066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد الوهاب ناجي احمد489181941140009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيحسن محمد حسن طه490201941227005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا احمد عطية نجم491181941002089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد شهاب احمد لطيف492181951030014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةصالح الدينتطبيقيفاروق محمد خلف جراد493181951143020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت431.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد جمال مصطفى محمد494181951118031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت431.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةصالح الدينتطبيقيمصطفى كمال حمادي عيسى495181951143023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيمريم عماد عاصي علي496181942244024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيدعاء رعد عيدان بحر497211942157019

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائيعبد هللا شيرزاد نوري سمين498181941380030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيزيد شالل محمود ابراهيم499211941027016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت425.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيسحر حسن مراد عباس500181942182053

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت424.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائياسيا احمد جمعه حمادي501211942109010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت420.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد سعود راضي حولي502241951074019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعادل صالح محمد داثان503201941019072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية الحضارة للبنينصالح الديناحيائيابراهيم خليل ابراهيم احمد504181941059003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيرقية عباس محمد عباس505211942293014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمد كركان خليفه كانون506211941034084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت453.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيايه صالح حاضر حبتور507181942243011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الديناحيائيعماد محمد هاشم محمد508181941283005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الديناحيائيابراهيم قيس حمد جاسم509181941160002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيعبد الملك احمد لطيف محمود510181941015029
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىاحيائيمحمود محمد اسماعيل رخيس511211941086010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيعمر عواد راكان سليمان512201941033017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الديناحيائيداود سلمان مطر مزيون513181941283002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعبد الكريم عبد  صالح صبح514201951019047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينتطبيقيشهلة أزهر علي حسين515181952117006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت425.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا محمد ضياء محي الدين516181951041026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت425.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينتطبيقيبندر املح خاليف عليان517181951098003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت424.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيجمال الدين جالل احمد حسن518181951151005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت423.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيحسن ياسين خير هللا عبادي519231951054016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت421.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيصالح محمد مهاوش مطني520191951106018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت420.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيمحمد ناظم صالح جعلوط521191951287032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيتبارك عقيل منصور عبد هللا522211922134014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيموج فاهم حازم حمادي523181922246029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.0ثانوية القبس للبنينصالح الدينادبييوسف عامر جلعوط حسين524181921131022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيابراهيم غسان عبد الحميد علي525181941151003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد هللا ابراهيم خليل رحيم526181951143016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الدينتطبيقيحياة مازن يعقوب اسحق527181952240004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيسفانه خلف ابراهيم خلف528201942238013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيصفى رمضان علي جاسم529181942194029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيتقى معمر جبير محمد530191942163021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيريام عدنان خلف عبد531201942106032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكاحيائينوره عبد االله مسلط حمد532201942170021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيجميلة ضامن شهاب احمد533181942237011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيسحر حسان خالص تايه534181942093009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرؤى خالد علوان صالح535181942170031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيفاطمه حميد مشوح فريح536181942261027

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية البوجواري للبناتصالح الديناحيائيساره ابراهيم رمضان عمر537181942168006

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيزياد حمد ابراهيم رجب538181951016008

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد االمين بشير كريم مبارك539181951002075

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيمريم ابراهيم احمد عبد هللا540181942339017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيسهيل حردان محمد جمعه541181941339029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيرحمه ابراهيم خليل ابراهيم542171942242030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيمحمد عماد هداش محمد543181941016064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيامير حسن صالح خليفه544181941036007

37 من 16صفحة 



قسم الحاسبة نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2019/2018لخريجي  (الدور الثالث)

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد خلف حميد545171941161071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيمهند عبدالرحمن موسى عمر546171941043034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائياحمد غني احمد محمد547171941043005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينتطبيقيهاله عطاهللا اسماعيل عصمان548181952163014

كلية الطب/جامعة القادسية675.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسام محمود محمد عباس549241941037012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية576.5ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائياحمد مصطفى جواد رديف550241941041002

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيهدى عبد االمير شاكر مطشر551291942065089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيفرحان عواد سلطان عبود552241941013090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية448.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيصادق محمد حبيب ظاهر553231951257060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية446.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقينورا رحيم عبد سعدون554241952085022

كلية القانون/جامعة القادسية460.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيفاطمه سالم كاظم حسن555241922107022

كلية القانون/جامعة القادسية443.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعلي كاظم حميد جاسم556241921019036

كلية القانون/جامعة القادسية437.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزهراء حازم فرحان مجهول557241922108012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية457.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيمريم عبد هللا عويد رمح558281942050051

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية457.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياالء تمكين عرفي بردان559241942134015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهور عدنان يوسف حمزه560241942123076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0الخارجياتالديوانيةاحيائينور محمد كون حميدي561241942401048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية427.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيزينب قاسم محمد عبد هللا562241942146036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حليم ادريس جاسم563241941203172

كلية التربية/جامعة القادسية442.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبياخالص عبد االمير عيدان564231922145002

كلية التربية/جامعة القادسية433.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيزينب عظيم دايخ خضر565241922104025

كلية التربية/جامعة القادسية543.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيزينب نعيم جابر رسن566241942153008

كلية التربية/جامعة القادسية518.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيرسل فليح شدهان راهي567291942083008

كلية التربية/جامعة القادسية482.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيريام كريم سالم حسين568241952121018

كلية االثار/جامعة القادسية423.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيبتول كريم مجاد عبد الكريم569241942098001

كلية الطب/جامعة االنبار681.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمصطفى فائز احمد عمر570191941001102

كلية الطب/جامعة االنبار675.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائياحمد محمد عطيوي بريك571191941004009

كلية الطب/جامعة االنبار671.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيرسل قدوري احمد عواد572311942081031

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار469.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيايه حسام سطام سبتي573191952370012

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار468.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد نضال عبد الستار عبد العزيز574191951003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار432.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيمؤيد سلمان جاسم محمد575191921027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار429.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيأحمد امجد اسماعيل خليل576191921095001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيعبد العزيز سبتي محمد غازي577191921058012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيمشتاق طالب عبد محمد578191941341157
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار430.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيرعد محمد خلف نجم579191941032015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار430.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيحنان غافل عبيد حمود580191942195021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار429.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيأحمد صباح مخلف عواد581191941095005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيمروة بسام برجس عبد السالم582191942267052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيشيماء رائد جهاد حسين583191942163039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار430.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الكريم كومان جوهر ذهب584191951019064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيابراهيم محمد حسين عبود585231951255002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار422.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيآيات عبد الكريم خشان سالم586191952198002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائياوس عباس خضير محمد587191941118010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية ابن زيدون للبناتاالنبارادبينمارق عزام محمود جميل588191922248010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0ثانوية النور للبناتاالنباراحيائيايه صداع دحام كردي589191942237002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيسجى سالم مطر محمد590191942369160

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائياديبه فيصل ناجي عفات591191942159001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيصفا محمد دحام فزع592191942245017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيمروه مطر عواد محمد593191942287018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائياسيل فراس هالل عبد594191942159005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيرانية يوسف محمد خلف595191942158023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنباراحيائياسماء محمد عبد محمود596191942181001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيايات سعدي طلب علي597191942369031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيسمر جاسم محمد كاظم598191942224037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيانفال جاسم حسين ندى599191942383019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0ثانوية الشراع للبناتاالنباراحيائيسارة علي عايد صالح600191942138007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيهديل احمد جاسم محمد601191942157057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبة يونس حمدي شاكر602191942137052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيضفاف سعدي عبد الجبار عبد اللطيف603191942160054

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيأحمد حاجم شاحوذ معجل604191941284001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار436.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيرويده حامد حماد حسين605191942145027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار426.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيهند احمد خلف حمد606191942151057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية522.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيرقية نزار عبد الصاحب لعيبي607151922051037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية428.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيبهاء الدين عباس طعمة سفيح608121921206011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية425.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيضحى خالد ساجد زغير609131922070050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك عباس ناجي محمود610151922046007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعلي جمال احمد سلمان611101921022045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائياسيل حيدر حبيب شناوه612101942077006
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية447.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف مقدام قيس شاكر613111951024049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي سامي عباس محمد614131951250066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى عدنان ازياره محمود615131951012105

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0ثانوية الفاروق للبناتصالح الدينادبيضفاف رباح حسين جاعد616181922249006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية433.0ثانوية اليرموك للبنينصالح الدينادبيعلي حيدر غانم محمد617181921129009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية427.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةادبيصفاء روكان احمد جاسم618121921028006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياوميد سمير كامل عباس619121941022024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية442.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيانس عبد اللطيف علوان فرحان620121951028003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيطيبه لؤي عبد الكريم حسين621311922052023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه علي صالح علي622141922108001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك أوس احمد عباس623111922146001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى مطلك جواد كاظم624261921013192

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيحيدر مجيد علي محمد625251951150082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيأيه يحيى مصطفى صفاء626101952116003

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه فارس عبد الملك محمد627101922116013

كلية األعالم/الجامعة العراقية445.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيفاتن حيدر محمد امين حميد628111922102050

كلية األعالم/الجامعة العراقية436.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيحسين محمود عبد الواحد مطشر629131921252037

كلية األعالم/الجامعة العراقية435.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد ثامر حميد طالب630141921037241

كلية األعالم/الجامعة العراقية429.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيدانيه سلوان شاكر عطيه631131922104015

كلية األعالم/الجامعة العراقية422.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف زهير فاضل حميد632141921200165

كلية الطب/جامعة بابل683.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي عامر مجيد عيدان633231941020245

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحسن نضال كريم كلف634231941071015

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميامين رباح صابر حميد635121942118104

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحيدر عالء حمزة محمد636231941021046

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب اسعد جواد محمد637241942120123

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد الرحيم عبد الغفور عزيز638111942073087

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيابراهيم عبد الخالق جميل خلف639251941031004

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيروى عبد هللا جلوب بدر640131942097010

كلية الصيدلة/جامعة بابل674.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيسجاد زيد موسى مباشر641231941282035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى كاظم جبار جالب642241951027050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيعلي صفاء عبد علي وناس643271951019046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيالطاف باسم محمود عبد الرزاق644231952087003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيهادي عصام جبار سلمان645161951084273

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل471.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيراضي حبيب محمود حرج646161951084083
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كلية العلوم/جامعة بابل479.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد باقر سلمان بخيت647231951251251

كلية العلوم/جامعة بابل467.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيايه ليث فالح حسن648231952087005

كلية العلوم/جامعة بابل452.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيحسين ثائر جبار خلف649231951002012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عامر حامد داود650111942080067

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل451.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيهشام عالء عبد الحسين عناد651231951007075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل443.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيمريم امجد علي حسين652231952087043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0اعدادية الشموس للبناتبابلتطبيقيزمن حيدر جبار محمد653231952101010

كلية القانون/جامعة بابل459.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيعلي حسين محمود جاسم654231921018023

كلية القانون/جامعة بابل438.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيمحمد صالح محمد حسين655231921049034

كلية القانون/جامعة بابل488.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد عباس هادي حسين656231941071077

كلية القانون/جامعة بابل442.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيياسين محمد عبد الحسن راضي657231951252084

كلية التمريض/جامعة بابل636.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم علي سعيد658231942130022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبياحمد محسن متاني طويرش659261921017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل432.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيفالح حسن عبد سلمان660261921017070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمحمد عدنان رزاق توفيق661271921030051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيسلطان احمد عبد هللا كاظم662231921200016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسما ثائر خليل ابراهيم663231942088269

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل430.0اعدادية عشتار للبناتبابلتطبيقيسناء قاسم ابراهيم علي664231952125006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر مفيد ذاري حميد665251951012138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيأحمد حسن جواد حسون666271951019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا سعد عباس حسن667241951207052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحسن صباح حمودي فليح668291951003039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل506.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياالرقم محمد رزاق كريم669231941020039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيطيبه ماجد ناصر حسين670231922089034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيايه عادل كاظم هاشم671231922137004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيزهراء علي ظاهر حميد672231922100020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعباس اياد طارق كاظم673231921008076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيكرار حسين كاظم حمزه674231921016059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيمريم مكرم شياع كاظم675241922020014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل426.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيزهراء فالح خضير عليوي676231922197004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيعباس حمزه عبيس كاظم677231921178030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزهراء عامر عبد الحسين ابراهيم678231922109037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيايات عقيل صاحب عزيز679231942078015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيمؤمل فالح حسن اعبيس680231941061033
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمد هادي عبد هللا كاظم681231941012151

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعلي ماجد احميد خليف682231941054088

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيايه مهند كاظم عبد االمير683231942088049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيتبارك عادل حميد سعيد684231952120004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيفاطمه محمد كاظم حمزه685231952107032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيهديل هيثم كاظم صبي686231952092055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه فاضل عليوي كحيط687241952095028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل440.0اعدادية الفاو للبناتبابلتطبيقينور صبر جاسم ناجي688231952111014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيحسن عمار نوري هادي689231951054015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيراويه خلدون كامل خلفه690231952153008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلتطبيقيعلي ابراهيم بدر حسن691231951166007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل426.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحسين عبد الزهره بريسم عبيد692231951014013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين514.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيهيثم سالم علي عودة693101951043047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين499.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا عمر عبد الكريم كامل694101951013049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين494.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيعمار ليث محمد رشيد695221951042055

كلية العلوم/جامعة النهرين459.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الوهاب سليمان براك دايح696101951013056

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد جمال معن حامي697151921020050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيحسين عماد اسماعيل ابراهيم698211951083006

كلية العلوم/جامعة ديالى437.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقياستبرق عمر علي مهيدي699211952098006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيساره سعد محي عباس700211822100026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى435.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيلقاء سعد علي صالح701211922095021

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى473.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايه محمد خميس علي702211942090041

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى473.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيعبدهللا صالح هادي حميد703211941062030

كلية الزراعة/جامعة ديالى420.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيحسين علي صادق محمد704211941004033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى424.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىتطبيقيزهراء مظهر علوان محمود705211952163002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى423.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيحمزه مهدي عبد كريم706211951272046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى420.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقيضحى يحي سالم محمد707211952100012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى434.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيسلمان احمد كريم سلمان708211921051021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعبدهللا عامر فليح حسن709211941030049

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي قصي علي حسن710251941044239

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى497.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيرسول علي مطشر حسين711211941046010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى478.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيمريم ليث فتاح محمود712211952170013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيأنس مالك منعم محمد713211951272024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقياالء جاسم ابراهيم موسى714211952156001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى428.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعلي شعبان حسون علي715211951272092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى426.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيعبد الرحمن محمد حاتم عيدان716211951206011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى425.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيشيماء كريم صالح عبد الكريم717211952097012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى423.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيعلياء حسين علي فهد718211952294029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى423.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيزهراء محمد علي حسن719211952166009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيشيماء عامر عبد كاظم720211922230008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيطيبه جاسم خلف محمد721211922177016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيضحى عبد الكريم خلف حرامي722211922247005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيتبارك حامد محمود مهدي723211922090008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيأسامه سعدي عطيه عبد هللا724211921054008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيسناء هاشم جوامير حميد725211922105018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبينبأ حافظ عبد العزيز حسن726211922114020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيعائشه اسامه فهد احمد727211922140065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيطه احمد قاسم احمد728211921065046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيهدى اسعد أحمد خميس729211922136052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيسوسن فريد راسم محمد730211922094027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعلي كامل عبد الرضا فرج731211921226026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيعبد هللا ستار عبد هللا حسن732211921261014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيبان رحمن ياسين علي733211942107015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيبشائر عباس نافع غفوري734211942107017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيايات حميد مجيد علوان735211952140003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيانس نزار عبد درويش736211951009007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0ثانوية الحاتمية للبنينصالح الدينتطبيقيعلي كاظم مسلم حسين737181951301018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد حسين نهابة خلف738231941021050

كلية العلوم/جامعة كربالء449.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي قيس عاجل كريدي739271951150135

كلية العلوم/جامعة كربالء444.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيسميه عبد الرزاق كاظم ناصر740271852062050

كلية العلوم/جامعة كربالء441.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيعلي عقيل علي عبد المجيد741271951004043

كلية العلوم/جامعة كربالء441.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيصفاء علي عريبي عاشور742271952065037

كلية العلوم/جامعة كربالء440.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقينور الهدى عباس صافي دريس743271952062021

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء452.0ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيقاسم هاشم جبر عذاب744161951361014

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء446.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيأحمد عالء حسين راضي745241951203014

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء444.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقياسراء ثامر موسى صالح746271952063001

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء443.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكاظم حمزة شراد عباس747241951207068

كلية القانون/جامعة كربالء495.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيرباب محمد عمران عبد علي748271922078016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيريام منذر حميد موسى749271922140029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيزينب صاحب سلمان عليوي750271922076027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد باقر محمد حسين مهدي751271921031164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى رضا ثجيل خليف752271921044142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي صادق جعفر رضا753271921016105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي سعد هادي جوده754271921016103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيادم حسن خضير عباس755231921027006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيورود احمد ناظم رضا756271942161044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيأمير جابر خضير عباس757271951150002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيسجاد مهدي عبد الكريم كانوص758271951030034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيجيهان محمد فاضل صادق759271942057051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء464.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيزينب جميل حسين راضي760271952052026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيمريم حيدر محمد علي محمد كاظم761271922108041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء437.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحسين خالد ثامر جاسم762271921003023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائياسد جواد باقر اسد763271941007006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء427.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيسجاد حسين عبيد شعالن764271921038043

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار671.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيسجاد قاسم شهاب مطشر765221941058031

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار506.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد فارس محسن خلف766221951025002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار652.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحمزة جاسم0صابرين علي 767291942050125

كلية العلوم/جامعة ذي قار451.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيحوراء منعثر عاشور عوده768221952323032

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار467.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمنار عدنان جاسم محمد769221942125237

كلية القانون/جامعة ذي قار438.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيعلي سامي جعفر صالح770221921010022

كلية القانون/جامعة ذي قار432.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيحسين زيد جليل محي771221921005016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيفاضل كريم علوان لطيف772221921222020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار423.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبياحمد محمد هادي بلبول773221921004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةتطبيقيزينب مهدي ناصر عبد هللا774161952181008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار428.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الرزاق عبد الرحمن عبد الرزاق775161951426009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار423.0ثانوية الغد االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين حميد عبد الحسين عوده776221951085004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيجاسم عباس جاسم حماد777221951041013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار492.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيغفران ميثم حمود عبد778221942125192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينور الهدى شاكر مجيد كريم779221942153318

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار443.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد النبي حاجم سعيد780221942154045

كلية الصيدلة/جامعة كركوك672.6اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيعائشه محمود شاكر شكور781201942180075

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك488.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيغسق معاوية جاسم محمد782321952030010
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك470.0ثانوية حمورابي االهلية للبنينكركوكتطبيقيعمر زكي صالح الدين بكر783201951047004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك479.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيمحمد اردم شوكت حسن784201951390015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك472.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيعبدهللا ياسين عبدالقادر سعيد785201951011028

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكاحيائيمسعود ميرزا صابر جبار786201941045020

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيشنكه عماد ناصح احمد787201942282139

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقينيله رعد يوسف حيال788201952121030

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيسناريا عمر جبار قادر789201952117016

كلية العلوم/جامعة كركوك452.0ثانوية مار افرام للبنينكركوكتطبيقيايشو زكي ولسن سوريشو790201951039002

كلية العلوم/جامعة كركوك449.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيميديا شوان سعيد صالح791201952138049

كلية العلوم/جامعة كركوك447.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقييوسف عصام شيت حمدي792201951013063

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحمن طالل قدوري محمد793201951003034

كلية العلوم/جامعة كركوك434.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعلي مصطفى جنكيز فاتح794201951259192

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك468.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيحنان بشار عزيز محمد795201952102014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك457.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيامين ايوب فاضل احمد796201951030015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك451.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكتطبيقيئه زي عبد العزيز احمد عزيز797201951365002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك447.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكتطبيقيحمزه خالد محمد زكي نور الدين798201951391012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقينهاد سداد فؤاد فاضل799201951001102

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعبد العزيز زكي عبد هللا محمد800201921016043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعلي فرحان عثمان عمر801201921081025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيحسن طالل محمد حسن802201921259078

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزهراء انور احمد محمد803201922347004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيعلي عباس عوني حسن804201921051014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبد هللا احمد حسين عباس805201921311066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيسيف عبيد يونس علي806201921037017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد شمس الدين احمد عبد هللا807201921311009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيأحمد حازم أحمد شالل808201921077004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيكوناي ناظم عباس زينل809201922117036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعبد السالم محمد صالح جاسم810201921016042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبيعالء خلف زيدان خلف811201921228011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيجمانه حيدر عدنان شريف812201942118064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد عماد خليل احمد813201941259290

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد كامل عبد الرزاق814201941084050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيشويش منصور شويش ابراهيم815201941005017

كلية التمريض/جامعة كركوك629.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيسميه سيروان نجم وهاب816201942133033
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كلية الزراعة/جامعة كركوك421.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد مصطفى حسن سليمان817201941253052

كلية الزراعة/جامعة كركوك422.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمسلم محمد احمد خير هللا818201951001095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك444.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيرنا مهدي ابراهيم خلف819201922145010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك439.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيرفل محمود ياسين خضر820201922109012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك432.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيهدى نوزاد حسن صابر821201922120025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك426.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيعبد السالم عبد هللا جميل منصور822201921009048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيحسام حازم احمد طعمه823201951009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك422.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيزبيده محمد عبد الكريم مردان824201952395026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك422.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيعبدهللا فراس مجيد احمد825181951002048

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك442.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمحمد عبد الرزاق عبد الحي صالح826201921022081

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك477.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره عادل انور محمد827201942351025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك469.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيمحمد قاسم أحمد محمود828201941004078

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيعائشة محمد ابراهيم محمد829201942180072

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائييوسف عبد السالم شتر محمد830201941023034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمود ناطق عزت قادر831201941390100

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيعمر حمود صائل جزاع832201941033016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيمصطفى عامر قاسم عبد833201941011046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيزهراء اسعد احمد محمد834201852148020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيزينة عطا هللا ابراهيم كردي835201952102020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيساره مهدي احمد مجيد836201952148022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك426.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيأمير محمد حسن مرعي837201951023001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك423.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيمنار حاجم حمود محمد838201952117027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك457.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيمحمد لؤي محمد فاضل توفيق839201951008023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمحمد مفيد فخر الدين محمد840201951013046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيشهد يونس ابراهيم احمد841201952133024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك447.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقيوداد خورشيد كريم احمد842201952330017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعالء حسين محمد حسن843201951019055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك440.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيحارث علي حسين محمد844181951067009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك439.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيعمار يوسف كريم حماد845201951017024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك437.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيايمن رياض عبد هللا صالح846201951259059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك432.0الخارجيونالرصافة االولىتطبيقيعثمان عفان عثمان محمد سعيد847131951400023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيمريم غفور احمد حمادي848201922114034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك436.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيشاديه جنكيز موسى عباس849201922149028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيجيا حسو علي رضا850201921370003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيحسن عباس فاضل شكور851201921016020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيايمان عبد الخالق فاضل عباس852201922282015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيعبد خلف حسن محمد853201921207025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيطيب حبيب نجم عبد هللا854201921259152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيأيه حسين سهيل حسين855201922120001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبيروشنا اركان تقي علي856201922330009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0كردية- ثانوية كلور المختلطة كركوكادبيباخان كريم احمد محمد857201922360002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيزينب امداد خورشيد احمد858201922140020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهاوكار سالم محمد علي859201921311126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينبأ صفاء عواد كاظم860201942282203

كلية اآلداب/جامعة كركوك448.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائياياد محسن علي عبد هللا861201941390020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك485.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىادبيمروه حسين اسحاق احمد862171922261026

كلية الطب/جامعة واسط672.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد علي ظاهر شبل863261941003161

كلية طب االسنان/جامعة واسط667.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيايات عبد الحليم فاضل هالل864261942088006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط478.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقيرند جواد إمبيرم باني865261952143009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط475.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيحسن فالح حيال محيسن866281951001029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط473.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمحمد حسن محيسن عبيد867281951009093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط485.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيبهاء الدين جبار خليف دليف868261951033003

كلية العلوم/جامعة واسط538.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس محمد جبير حناوي869261941001094

كلية العلوم/جامعة واسط468.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقياحمد جامل عوفي لعيبي870281951031001

كلية العلوم/جامعة واسط439.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيتقى كاظم كنيدر ماصخ871261952086004

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحيدر محسن خضير مطير872261941209069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيابراهيم هاشم بادي زغير873261921005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيمصطفى باسم سماري فالح874261921004064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيهدى سالم غانم حسان875261942094051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط431.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيياسر فليح حسن علي876261941007105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط449.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيعبد هللا كمال جبار خلف877261951048023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط443.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقيآيه حسن خليف عبد878261952143001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط437.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيمحمد حميد هاتف محمد879251951027045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط426.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيسجاد شاكر محمد حسين880281921015036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيسجى حيدر محسن عبد الرضا881261922102017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيفاطمه محمد خالد متعب882261922109028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيهدى جبار سلطان ميمون883261942250248

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء رشيد زون شدود884261942089048
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينور اياد عبد الرحيم عبد الرضا885261942132154

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيزهراء جواد كاظم جاسم886261952250019

كلية الطب/جامعة ميسان670.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيطيبة حسن جعفر ياسين887281942069041

كلية طب االسنان/جامعة ميسان669.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيحسين كاظم رشم عامر888281941042011

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيرواسي عبد الحسين مجيد هيلك889161942381042

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالهدى غازي فيصل محمد890141942107005

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيامنه حيدر جليل عوده891261942074015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان672.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيفاطمه سالم جوحي مسيعد892281942060031

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد ناظم عطية حسين893201941048024

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيعبدهللا شمران كردي نزاري894211941273029

كلية الزراعة/جامعة ميسان424.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقياحمد رحمن راهي سيد895281951013001

كلية الزراعة/جامعة ميسان423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقينور احمد عاصي فارس896281951151784

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان432.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمحمد سعد فهد فرج897281921015076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان429.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيرسول سلمان عبد السادة صحن898281921022033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان427.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيزينب محسن حمدان جبر899281922072017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان426.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيابو الحسن عماد فاضل كاظم900281921012002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان426.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيحسين علي محسن غضيب901281921021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان425.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيعلي حسن سوادي حسن902281921012040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان425.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيمرتضى محمد كامل مريهج903281921151276

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيحسين كامل خالد فهد904281951016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان433.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيزينب احمد داود مهدي905281952190042

كلية التربية/جامعة ميسان451.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيضحى حميد علوان سبتي906281922061033

كلية التربية/جامعة ميسان449.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيزهراء حسنين فيصل كاظم907281922072011

كلية التربية/جامعة ميسان434.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيهمسه كاطع جبار عبد هللا908281922092072

كلية التربية/جامعة ميسان430.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيهدى محمد عبد القادر محمد909281922063036

كلية التربية/جامعة ميسان481.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائياية قاسم زامل عطوان910281942069007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيزكي صبري جاسب محيبس911281921151117

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمحمد صادق معمر حيدر حمادي912281921010074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيحسن احمد جودة حمادي913281921046008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيحيدر حسن جبر ماضي914281921004048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيوسن سلمان رسن كاطع915281922092074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيجنات جواد حسين عباس916161922167012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبياريج سعد جواد ظاهر917281922077003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيكوثر عذافة محسن كنيهر918281922071027
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزهراء عبد هللا حميد عطوان919281922094022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيمحمد عبدالكريم عبد الكاظم كريم920281921151248

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء علي محمد خليفه921281942059066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيبينات سامي جبار علك922281952081006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيكوثر نعمه صادق نعمه923281952074032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزهراء سليم زغير مجدي924281952090019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيبثينة ناظم طعمة عواجة925281952069011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعباس فاضل مطير فريج926281951001067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيجعفر صدام مارد فارس927281951018011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقينور الهدى عباس فاخر عبود928281952078042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيفاطمة مهدي شرهان سلمان929281952070074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيرسل علي كريم جاسم930281952071008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعبد هللا ميثم جمعه عالوي931281951006071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيجاسم محمد جاسب حاتم932281921022013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيحيدر حميد راضي شراد933281921012025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي صالح عبد هللا مظلوم934281921004101

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيساره علي عبد الحسين زغير935281922062053

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبياحمد حميد مسعد حسين936281921101002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقينور الدين حميد حسن جويد937281951022119

كلية الطب/جامعة المثنى684.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيابابيل علي عبد ناجي938291942055001

كلية الطب/جامعة المثنى675.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيامير محسن متعب حلو939291941003028

كلية الطب/جامعة المثنى663.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيياسر معد حساني مرهون940271941005301

كلية الطب/جامعة المثنى663.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيسجاد حيدر خضر فنون941231941071035

كلية طب االسنان/جامعة المثنى665.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيطيبه غازي كطوف هاشم942261942075064

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.3ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد عزيز داخل943251941205059

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزينب محمد شويجه تالي944291942056087

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيعمر عبد هللا حمود نده945311941072068

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينبابلاحيائيعلي ماجد طهيلي شدهان946231941260006

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عزيز كاظم علوان947141942077015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور خالد عزيز عبد القادر948171942289181

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائينبأ حسن علي منشد949231942153159

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيباقر جابر راضي عبد950291941008006

كلية الصيدلة/جامعة المثنى670.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى سالم اسماعيل شبيب951211941273063

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب جبار حسين عبيس952231942271203
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي خالد عبد  عجيل953221941077091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى479.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيسيوف ريكان قايش سليمان954291952085019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى476.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي كاظم حريجه دبيس955291951003120

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى468.0الخارجيونالمثنىتطبيقيمصطفى غضبان شنيور رفاس956291951400033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى466.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىتطبيقيزينب عقيل حسن عبد االئمه957291952065007

كلية العلوم/جامعة المثنى468.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيبنين لطيف محمد حسون958291952153012

كلية العلوم/جامعة المثنى462.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء رافد مكي حسين959291952085009

كلية العلوم/جامعة المثنى456.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىتطبيقيوئام حسين داخل عبد960291952088015

كلية العلوم/جامعة المثنى450.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقياطياف طاهر فرحان كريم961291952067001

كلية العلوم/جامعة المثنى447.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين علي عبد شعواط962291951025027

كلية العلوم/جامعة المثنى447.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيحيدر حسن صكبان كعار963291951107010

كلية العلوم/جامعة المثنى444.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقياحمد جاسم خريمش ماذي964291951005001

كلية العلوم/جامعة المثنى439.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيبنين جميل عيسى عبد ماشي965291952153010

كلية العلوم/جامعة المثنى437.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيمكارم حسين مطر مبارك966291952053030

كلية العلوم/جامعة المثنى436.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيزينب جابر حمود رشم967291952058009

كلية العلوم/جامعة المثنى436.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيزينب خضير عبيس عبد هللا968291952153024

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى474.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء عقيل وحيد وليد969291942050089

كلية القانون/جامعة المثنى439.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزهراء عبد هللا عبد سمير970291922050057

كلية القانون/جامعة المثنى438.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيمنتظر هادي داخل حسان971291921153233

كلية القانون/جامعة المثنى435.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبينور الهدى حيدر خضر حداوي972291922057120

كلية القانون/جامعة المثنى430.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمصطفى علي عبد غازي973291921017231

كلية القانون/جامعة المثنى426.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيعبد الكاظم علي عبد الحسين كاظم974291921153124

كلية القانون/جامعة المثنى426.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيرسل اسماعيل نجم حسين975291822058021

كلية القانون/جامعة المثنى426.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزينب عباس فاضل حميد976291922064028

كلية القانون/جامعة المثنى423.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيجابر محمد عاتي غاوي977291921151020

كلية القانون/جامعة المثنى422.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعلي حمزه هاشم جياد978291921010082

كلية القانون/جامعة المثنى422.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيايمان عارف حسن عبود979291922078016

كلية القانون/جامعة المثنى420.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزهراء حمودي نجم حسين980291922058038

كلية الزراعة/جامعة المثنى420.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقينور علي هاشم عبيد981291952057086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى439.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمسلم شاكر عبد الكريم شاكر982291921017227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى433.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء حسين خضير ناصر983291922078053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى429.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمنتظر احمد شاكر صالح984291921010137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيغسق رسول حسن سلمان985291922079052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى435.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيحامد محسن خنجر جياد986291941105005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى430.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيهاجر عقيل ناظم متعب987291942051310

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين علي سودان احمد988291951007046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيغفران علي هميل دويخ989291952050043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى422.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقيحامد نعيم عبد نور احمد990291951105003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى497.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيرسل فاهم خزعل خشان991291942160028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعلي حسين علي عيدان992291921109069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى483.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمحمد عبدهللا حسن خضر993291921010120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيسارة سعد شنان جويد994291922160034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب داخل جميل راضي995291942052143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر حسن عبد المحسن حويلي996291851002049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيحسن هنون طعمه عبود997291951151031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى444.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبياسراء حسين هادي علي998291922056001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى441.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيافراح بشار عبد علي محمد999291922079008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0ثانوية المجد المسائيةالمثنىادبياياد عبد الساده حليوس خشان1000291921152054

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيايناس طه صبحي عبد1001291922067004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى438.0الخارجياتالمثنىادبيبتول  تحسين  حسن  علي 1002291922401005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيبنين حسين بردان سلطان1003291922057021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيرقيه عادل زباله طوير1004291922060055

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى430.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيعهد انور فاهم كسار1005291922075036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى429.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعلي صالح مهدي اسماعيل1006291821017192

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى427.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزينب محسن عبد الهادي شاطي1007291922054074

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى427.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزينب علي حمدان عيسى1008291922058045

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى426.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيمريم محمد دبوس عطيه1009291922078100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى426.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزهراء نعيم جازع سلمان1010291922054061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى424.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيوسام حسين جفات مدفون1011291921018050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيكريم عبد الحر عبد الحسين عبود1012291921028116

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيذكرى صاحب حامد حمادي1013291922070010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيختام كريم دحيوس كافي1014291922075022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيمريم عبداألئمة كزار عيدان1015291922050101

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيساره شاكر منسي طرطيز1016291822072082

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى458.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيسماح شاكر عفلوك مشاري1017291942054054

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى452.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب احمد حسن جدوع1018291942085077

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى447.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمه سعد علوان حميدي1019291942059022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى446.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيحوراء رسول عبدعلي عباس1020291942052075
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعبد الكريم منذر عبد الحسين مجيد1021291941153177

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينور علي سلمان حسن1022291942057260

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى438.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياالء صادق نغيمش جاسم1023291942050017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى437.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيزهراء جابر موات كاظم1024291942082006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقيحنين كاظم نور عبادة1025291952067007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعباس فرج زغير رويضي1026291951100115

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقينور الهدى جواد خضير عباس1027291952057083

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقينصيف جاسم شعيلي بجاي1028291951153310

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى429.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقياياد منديل نايف محمد1029291851008006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى426.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيسجاد كامل مدلول شنان1030291951100086

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيهدى محمد علي ريسان محمد علي1031291952058020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء456.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمريم ماجد رتب احمد1032181952242073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء444.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن باسم ابراهيم طعمه1033181851033025

كلية التربية/جامعة سامراء450.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيأبرار احمد محمد احمد1034181942230001

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد غني جبوري احمود1035181941153063

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيوصال عبدالمجيد جبار لطيف1036181942242181

كلية التربية/جامعة سامراء436.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيمنى نزار عبدالكريم علي1037181942183098

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيمظهر احمد ابراهيم خليل1038201941253056

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائياسحاق خيري طعمه جاسم1039231941033010

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائينور الدين وليد متعب علي1040181941078013

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيهبه قصي عبد الكريم اسماعيل1041181942242175

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيالحكم سعد عزاوي حمود1042181941140012

كلية التربية/جامعة سامراء428.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيرسول حسن علي ياسين1043181941352013

كلية التربية/جامعة سامراء427.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيجعفر عامر عبيد مزهر1044231941190005

كلية التربية/جامعة سامراء427.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيمصطفى خضير جاسم محمد1045201941253054

كلية التربية/جامعة سامراء424.0اعدادية االسحاقي للبناتصالح الديناحيائيرباب حسن كردي محاسن1046181942255023

كلية التربية/جامعة سامراء445.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيورقاء ساجد عطوان ابراهيم1047181952242092

كلية التربية/جامعة سامراء442.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيواثق طه حسن حمد1048181951040066

كلية التربية/جامعة سامراء441.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيصباح علي روضان جاسم1049231951198008

كلية التربية/جامعة سامراء436.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيسالم شيحان دلي جهادي1050241951203108

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيهند احمد حميد عطوان1051181952242091

كلية التربية/جامعة سامراء429.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى نوفل محمد طعمه1052181951033051

كلية التربية/جامعة سامراء425.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيمنى فايق داود سلمان1053181952251034

كلية التربية/جامعة سامراء425.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيسجى قاسم محمد جمعه1054181952183022
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر444.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيكرار عبد االمير عليوي مايع1055221951006058

كلية الطب/جامعة نينوى666.8اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهراء زيد حكمت عبد الرزاق1056171942294132

كلية الطب/جامعة نينوى666.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعمر رضوان نوفل محمد جواد1057171941022110

كلية الطب/جامعة نينوى665.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحبيب علي اصغر حسن احمد1058251941151026

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينه طارق اسماعيل محمود1059171942288188

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى474.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلتطبيقيآيات وليد شيت رسول1060311952081002

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيساره عادل صالح مهدي1061191942383089

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعبد القادر جبير عبيد خليوي1062191941040056

كلية القانون/جامعة الفلوجة429.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيمصطفى حميد مطر شمران1063191921071054

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة459.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائيسيف االسالم جمعة لطيف هادي1064191941017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0ثانوية الحرية للبناتاالنبارادبينهال طه شهاب احمد1065191922192008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمود داود طه1066191941011085

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك قاسم راضي عباس1067251942062183

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزينب عباس علي حسن1068211942097061

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياسماء حميد محمد علي حميد1069271942060025

كلية التمريض/جامعة تلعفر649.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيسيف نصر محمد احمد1070171941028104

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبراء محمد احمد حسين1071171942231086

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائييونس فاضل عباس يونس1072171941218029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيخضر عبد الهادي محسن خضر1073171941121018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر434.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمحمد باقر جعفر محمد1074171951124066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر432.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيعلي حسين ابراهيم حسين1075171951124048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا احمد حسن محمد1076171951005056

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيوعد هللا سعيد محمد سعدو1077171951352092

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد بسام احمد حامد1078171921021060

كلية التربية/جامعة الحمدانية432.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمحمود شاكر محمود اسود1079171921223021

كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  دهوكاحيائيعمر وعد هللا قرياقوس يوسف1080331941008019

كلية التربية/جامعة الحمدانية485.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن احمد بكر محمود1081171941005053

كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيرانيا سمير حبيب متي1082171942247019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم463.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيكميل زياد فاخر عباس1083271951027050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم446.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عالء راضي عبد1084141951047022

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم444.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلتطبيقيزينب حمزه حمود غالي1085231952155009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم438.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد غسان عبد الستار حميد1086101951014011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت459.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ليث عصام مجيد1087141941005004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىتطبيقييترن داود ملكو كشو1088171951101024
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد هذبان محمد علي حسين1089171951020103

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعلي فاضل حسن احمد1090171941027080

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد عرب عيسى1091171941228006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقياشراق بشار غانم محمد1092171952286003

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية426.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبيده يحيى قاسم ايوب1093171951008095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيغزوان حسان ابراهيم اسماعيل1094171941351253

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمهند احمد حسن محمد1095171941350221

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد خلف خضر خليف1096171941028210

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد رزكار صالح درويش1097201941303142

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيعمر مروح فزع حمدان1098321941060044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىاحيائيخالد اياد خالد نجيب1099171941092004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيتنهيد عادل محمود ابراهيم1100171942330038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائيمعاد خليل طه محمود1101171942175012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيلندا نزار محمد روضان1102171942242070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى نبيل فتحي جرجيس1103171941013071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيزهراء غانم سعيد علي1104171942300050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيمحمد صباح محمود علي1105171951019080

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسان احمد حسن1106171951028133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعلي حسن محمد خيري محمد سعيد1107171951008103

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيطه ثائر طه ياسين1108171951017108

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعمر نوفل قاسم يحيى1109171951024067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيبكر عبد هللا عباس محمد1110101951208005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا فارس نوري ابراهيم1111171951005061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن ليث سالم احمد1112171951017124

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن حسام غانم أحمد1113171951012068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمصطفى حسن محمد شيخو1114171921351161

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيابراهيم ناطق عبد الغني احمد1115171921012006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيرانيا خالد عبد الكريم احمد1116171922302020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبييوسف عبد الكريم محمد ذنون1117171921012115

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيزكريا اياد عباس حسين1118171921142029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيايالف مختار احمد زينل1119171922244006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزبيدة فائز عبد هللا يحيى1120171922289026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الدينادبيشمس الدين علي احمد عيسى1121181921329024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيتماره فارس اكرم الياس1122171922294010

37 من 33صفحة 



قسم الحاسبة نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2019/2018لخريجي  (الدور الثالث)

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبياسيل عبد هللا حميد عبد هللا1123171922289003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيايالف فاضل عباس علي1124171922289010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيبشورة محمد صالح علي حسين1125171922251018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعلي فارس حمد سلو1126171921028056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيمثنى حسن سليمان اسماعيل1127171921083032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبياحمد زكي تركي صالح1128171921012010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيهاله عبد الخالق احمد شهاب1129171922321008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائياسراء صدام محمد عبد الغني1130171942175002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعتبة وضاح عبد الخالق حامد1131171921012053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمود نشوان ادريس عبد1132171921012094

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيمريم رمضان حاجي احمد1133171922293033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيغفران عبد هللا عبد الكريم ياسين1134171922235048

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىادبيبدر حازم محمد يونس حمو1135171921353003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيايمن مروان جياد محمد1136171921027018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعلي شامل محمد صالح مصطفى1137171921028054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيحال عبد الكريم حامد شكري1138171922302015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيعمر كامل ذنون يونس1139171921008027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمحمد عاصم محمود محمد1140171921011095

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيخالد جمال محمد عبد هللا1141171921008012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيسجى اسامه احمد نايف1142171922290058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعمر سفيان محمد طاهر علي1143171921015062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيامل بهنام بولص توما1144171942247004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبينهى عبد هللا رحيم صالح1145201922117043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعبد الحافظ سعد عبد الحافظ علي1146201921081018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيسركوت مختار ميكائيل محمد1147201921085040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبرزين خورشيد كريم أحمد1148201922382013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيفادي خالد عبد الواحد كدو1149201941001191

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين علي عبيد مجبل1150231941173046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباسم مناضل كاظم منعم1151251941031106

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور الحسن فالح عبد هاشم1152241942120274

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.2اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي ثابت مكي علي1153251941009152

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين عالء محمد مدلول1154251941151042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيتبارك محمد جليل جاسم1155291942052060

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب ياسين نعمه عباس1156251942101158
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحيدر مقبل حميد رخت1157271941007047

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحنين ثامر جبار ارزام1158241942220104

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيصالح حسن حمزه بديوي1159291941100053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبتول كاظم جميل جاسم1160231942088053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرقية عماد عبد الزهره جابر1161131942071041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيانفال شاكر حسين شاطي1162111952126001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي محسن ياسين طاهر1163251951044094

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيصبحي انور رزاق رضا1164251951007096

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيمؤمل حسين علي مشري1165241951002074

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيفيصل عبد الرزاق عبد الكاظم كزار1166251951150181

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيزهراء علي حزام علي1167291952055015

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيكوثر صباح رحيم مخيف1168251922075058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيبنين سعيد كريم عباس1169251952111011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيرضا عباس حسين جواد1170271951154076

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيفاطمه رضا عبد الكاظم عبد علي1171241922102046

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبينور الهدى احمد حسين جواد1172251922079116

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيبنين فاضل جودي هاشم1173251922056023

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيرسل علي حسين كريم1174251922089023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد مجيد عبد الحسين حمزه1175241941001121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكفايه ماجد عبد الحسين هاشم1176151942080132

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحسن عمار مظفر زبير1177101951019023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد المؤمن رائد مهدي عياش1178111951156046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيبان احسان عزيز كاظم1179141922104006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيآيه خالد مهدي ردام1180131922098002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول سعد محسن فرحان1181141922115008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيحمد جمعه حمد عواد1182111921051012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيبسام جاسم محمد عبد1183131921008019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سعد عدنان مهدي1184131922080029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى حسام احمد ناصر1185101921027107

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صباح مصطفى حسن1186141921030070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه عادل زيدان عبد1187101922095049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرغده عالء سمير يحيى1188111952071010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير رشيد حميد عبد الحسين1189121951032008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد رياض رشيد سعيد1190131951015005
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديانه ماجد ياسين ياس1191111942069014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى تحسين عظيم عذاب1192241941039060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حميد شاكر دهام1193241941076045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائياسماء صالح عوض سعد1194221942323018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرؤاة وفي جليل كاظم1195271942056118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن حسن مروح خزيم1196101941205045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر حازم محمد جاسم1197111941203174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين محمد كاظم حسن1198121942107059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائينسيبه ياسين محمود خالف1199201942168024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيمقتدى كاظم خضر حجيل1200231941185034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيحارث مثنى جميل مهدي1201211941245004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمحمد مجيد نصرهللا ناجي1202211941030081

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد طارق موسى عبد الرضا1203251941044314

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيتبارك سالم شاكر شكور1204211942173014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيشروق حبيب جبر جياد1205241942139100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيتبارك محسن رزاق حمد1206261942102033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحمزه حامد حمزه عبيد1207231941257049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد هشام نعمان رمضان1208111951203045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم سمير محسن عليوي1209141952095024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ياسين عواد عباس1210111951203308

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن نمير عبد الحسين علوان1211111951006088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهارون رسمي محمود محمد1212111951029019

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم صباح نوري محمد1213141942142035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبيعباس فاضل عباس فضل1214251921204015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جعفر رحيم كاطع1215121922098038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جاسم محمد عبد الرضا1216121922087024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد نور سلمان سعيد1217131921008151

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد اثير علي عبد الساده1218151921013001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر خلف شيراو جويعد1219121821202082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبينور عامر محمد هادي1220141922077078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبياسيل ليث فرج مزعل1221131922095003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي صفاء ثجيل جديع1222131921014061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل محمد صدام خضير1223141921176078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين عدنان عبد الواحد علي1224151941071067
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيمعتز عبد الرحمن عبد الرزاق معروف1225131941024039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيشهد نور الدين خورشيد عزيز1226211922179052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيامير علي صالح مهدي1227151921007017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير محمد عبد النبي محمد1228121941201012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبينور كريم برو احمد1229211922095026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىتطبيقيمحمود صفاء محمود سلمان1230211951058008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحنين جبار خميس فيصل1231161942165110

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيأزل علي حسج حسن1232281952069001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسن كاظم سلومي عذير1233281951151137

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةادبيعلي هادي حبيب موسى1234161921358048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقينور جبار عبد السادة حسون1235161952198030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب كاظم محسن علي1236161952381053

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيوجدان ساير مكي شهيب1237161952296020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيغدير امجد شعبان نجم1238161952238033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مرتضى احمد محمد هاشم1239161951002213

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقينبأ حسين سالم ظاهر1240161952381098

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي قاسم خميس علي1241161951140069

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين فارس شهاب احمد1242161951358044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين عالوي عبد الحسين سعدون1243271941014066

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي اياد خضير مكي1244161941094069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيمصطفى احمد علي عبد هللا1245161921050044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبياروى عماد مراد مسعود1246161922150004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيغدير علي حمد مصطفى1247161922170036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزهراء حسن داود سلمان1248161922287039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيحيدر هاشم حيدر جاسم1249161921062025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةادبيتبارك نوري سلمان هله1250161922381012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية الوسن األهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء صادق جعفر حسن1251161952292003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقياسراء جمال جاسم محمد1252161952218004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حمزه فاضل بهل1253161952238016

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيوسن فالح حسون عويد1254281952081051
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