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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيحسين محمد رزاق سلوم1261951155011

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين اسعد قاسم علوان2151941011034

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا ماجد عبد العزيز عبد الرضا3141941016072

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهدير ياسر نادر محمد4101942137080

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا جبار رشيد حسن5111941203131

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىتطبيقيبنين حسن هادي حالوب6101952112002

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية البتراء االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد علي عبد الحسين عبد الحسن7181941155027

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.1اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر ظافر كريم جاسم8111941004113

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد610.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمنار فياض حاتم صالح9141942094151

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد609.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين محمد محسن محمد حسن10141941010036

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا وسام صبحي يعقوب11111942102023

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل ثامر عدنان ناجي12131942071035

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء محمد كاظم معوبد13141942136043

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن فاضل تايه ثامر14141941030010

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى علي احمد ميخان15151942047102

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيتبارك لطيف شعالن فرمان16261942074027

كلية العلوم/جامعة بغداد588.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيغسق رعد احمد سلوم17311942058044

كلية العلوم/جامعة بغداد578.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينور علي طالب محمد علي18101942117115

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين يحيى غليم خلوف19141941011026

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور هيثم نضال الدين فاضل20101942137076

كلية العلوم/جامعة بغداد581.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب كامل حاجم شبيب21111952109033

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمقداد محمد سهم حسين22111951020082

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسامي سعد سامي كامل23101951020062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد452.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيجعفر صادق محمد خليف24261951049010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم لؤي كاظم مهدي25141942111213

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك محمد هالل عبد الكريم عبد علي26121942086006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيزمزم هشام رشيد عبود27101942077034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب وليد عبد الستار عبد الوهاب28121942095037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيدانيه سعدي حسين قاسم29131952099007

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيامنه ضياء حميد حسين30111852114003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد467.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهنده كريم كاظم علي31141922076139

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد462.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيايه زيدون شاكر محمود نديم32111922118004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد448.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حقي اسماعيل عنيفص33141922095004
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد448.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا احمد كاظم راضي34151921001077

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد447.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيندى علي عبد الرسول عباس35141922077073

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيعلي دحام عبيد طريخم36191941022022

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم عبد الستار سليمان صعيجر37191942383146

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهمام صباح صديق يحيى38141941042071

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حيدر مسعود عبيد39251942108065

كلية التمريض/جامعة بغداد641.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حامد كوكز كاظم40151942046066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفهد داود عبد هللا عيدان41111941187024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورا عدنان عبد محمد42111942074073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد425.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن فرات مبدر شتيوي43141951001015

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء عبد الباسط عبد الصمد محمد44121922089009

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا هشام علي عكلة45141922070087

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبينبأ فاضل طه حسين46131922104048

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمريم احمد هالل جمعه47131922071075

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيأيه ضياء نوري أحمد48141922084001

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة شاكر جابر صباح49141922113026

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيسليم احمد عبد حسين حمد50111921157017

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيفاطمة الزهراء نوري محمد عزيز51101922141017

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى محمد محسن حسن52151921005118

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد حسين عبد الرؤوف محمد53291951151073

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقينون جالل عباس عبد الكريم54101952116048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم حيدر محمود حسين55111922078030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حسين قاسم طه56141921018072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيهاجر علي نعمه مطلك57121922090080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه خالد اسماعيل فؤاد58131942101051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيقدس طارق عبد الرحيم سعيد59131942117210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعلي عمران حيدر علي ياور60141941010054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائينورس فاضل هليل حسن61151942047168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيانس فائز ظافر جميل62131951015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس كاظم حميد يالس63141951018051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0ثانوية الخليج االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باسم خصاف صالح64161951109013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى حسين عباس جعفر65121951030102

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه وليد ابراهيم داود66131942117222
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينور الهدى صباح حسن سهيل67271942088219

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيجيهان عادل هاشم حمودي68131942073019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد463.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي كريم رحيم حسن69251951200025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0ثانوية كويه المختلطةاربيلتطبيقياحمد محمد كاظم علي70311951007001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى سعدون عبد الكريم غالم71151922047123

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمحمد صالح قوري كريم72291921028131

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية االمانة المختلطةصالح الدينادبيامجد احمد حميد كركز73181921324001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر سلمان محسن كاظم74131921011109

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيليث سعد ظاهر سليمان75101921009062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه فؤاد جاسم شاوي76131922095030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0ثانوية المجاهد المختلطةصالح الدينادبيمصطفى خالد علوان حسين77181921100022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيسميه اياد عبيد جباره78111922217039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد616.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبياطياف غالب عباس عبود79111922089006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيوقار حسن كريم ابراهيم80141922143072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية النور االهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيأيه عباس ظاهر عساف81111922123001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم مهند زهير حسين82141922079109

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيآية ميثاق جدوع عبد هللا83141922111001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس نهاد خلف صفر84141922072070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيرغد كريم كاظم عطية85101922111017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد حسين علي86101922083008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول صادق عذيب محيبس87141922090009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيساره رشيد حميد محمد88131942075017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه بهاء حسن حميدي89121942231090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيانفال كمال جعفر حسن90101852095006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عبد الرحمن عبد الكاظم زيدان91111922085006

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيريسان مهدي محمد علي92121921010007

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مهدي صبار حسين93141921037208

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا داخل حنين بدليفي94141922069014

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم سرمد صباح نجيب95141952112014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيجعفر منصور حسين حمود96231951181005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم عدنان خريبط فرج97161951075035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين علي كاظم98161951001134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيراجين عدنان زيدان فرحان99151942048036
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عدي جودي محمد100131941020133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء عبد الحسين بني منصور101151942080043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزمن لفته حسن خريبط102151942046064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيموسى عباس جعفر علي103131951014057

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيبسمة محمد سالم احمد104101942076007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عباس ناجي مطير105151942050045

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسارة جعفر يعقوب حميد106141952121013

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب أمجد فاضل علي107111922111049

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية432.0الخارجياتالكرخ االولىادبيرفل شاكر محمود دحو108101922401022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيدعاء سامي عكار داخل109131922071026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حميد سالم سعيد110131922122019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن وعد غريب يوسف111141921036015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن قاسم عطا محمد عزيز112151921006017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء كريم عبيس محمد113141922068019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيعائشه سلوان شاكر عطيه114131922104032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيتقى شاكر حمود عبد115131922104012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيميامين علي هاشم شرهان116111922099047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل نعيم جبار علي117151941020042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي لفتة عاشور خريبط118151941017049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر احمد ابراهيم نايل119101941021023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرباب علي اوسط يونس محمد120141952127003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس حبيب مجيد حبيب121161951140053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمحمد حميد مجيد فتاح122131921002074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيتميم خالد عبد القادر جواد123131921002018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول زعالن عاصي شري124141921028076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيساره عالء مبدر محمد125141922090036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمنار احمد عبد الواحد مطشر126101922106030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمحمد جواد حلبوت عاكول127281921018060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيايه اسامه حميد خليل128131922094014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه طالب كريم ضيغم129151922058069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشفاء كريم حلو حواس130151942046121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانفال حسن كاظم دخيل131121942132002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء فائز حسن هادي132111942105063
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيسالم عارف ياسين حمادي133121921010008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس علي جبر قاسم134141921003080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبينوره جبار عبد الستار خماس135111922112138

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين عبود محسن136141921045032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد محي حمد137141922095041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيالباقر احمد حسن حمادي138141921009011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيالعقيلة حسن فرحان علي139231922110005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد ستار عطوان صلبوخ140121921005004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عباس اسود حسين141141921205089

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رعد حمد شنين142141922134026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيرسل عادل ابراهيم هادي143131922080025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيامنه عمر حميد احمد144101922108008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي كاظم محيسن145151922052015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء علي حسن سلمان146121922112040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كاظم ماشاف عباس147141921061068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى عبد زيد عبد الحسين سلمان148111922094046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيمروه سعد محمد حسين149211922160037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي يوسف صالل حسن150141921003117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء جعفر صادق امين151111922095047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حسين شياع علي152111921032004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين محمد رمضان نور153151921011015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيصديقه علي نعمه فرج154141922073077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حميد كامل خميس155141922110060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره رعد ملحاك محمد156141942093039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد حيدر راضي طهماز157151941006041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييحيى محسن محمود ناصر158111941203282

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك داود سلمان مطر159141942070021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه خليل علي حسين160141942145076

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب محمد علي ابراهيم علي161121942110062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة682.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد هللا جميل طالب162161942450073

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة681.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب خالد ناجي عويد163161942201010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة680.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عصام حسن يوسف164161942184228

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة678.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء وليد خالد محمد165151942057020
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة674.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد االمير خير هللا عرار166221942185095

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة674.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد عباس مطير صيهود167221941076059

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عزيز عجيل صيوان168221942141074

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيروان يوسف حسون بريج169151942044065

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين ماجد محمود امين170271941001096

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأسراء اسماعيل شرهان باقر171141942220001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالهام حاتم عبد الحميد خلف172141942194003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمصطفى سعدون علي عبدهللا173211941003167

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيكرار مصطفى موسى محمد174131941037080

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد نعيم علكم عجيل175221941002123

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس صباح نوري علي176141942129034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.2اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر محمد انور احمد177111941200055

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد ذهب عباس178131941009006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حقي اسماعيل احمد179141941064025

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر هادي يسر خريبط180141941208029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيإخالص مصطفى عبد حرب181141942111002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ثامر حسين فاخر182101942086069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث زيدان جليل كاظم183121941030156

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه صالح مهدي حميد184151942054201

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائياحمد فالح عبد الصاحب مجبل185151941012005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعلي دريد عبد السالم خضير186161951058049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد كامل لهمود187221951013039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائياحالم ناصر نوري عبد القادر188161942381001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيايه محمد علوان حمد189161952234010

كلية العلوم/جامعة البصرة668.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرتاج دليل سالم سيد190261942120072

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينمارق عدنان ياسين عبد هللا191161942152229

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائينرجس محمد حسن عبود192161942226123

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيحيدر مرتضى عبد الزهرة عبد هللا193161941007013

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينورا محمد محي ياسين194161942163068

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائياديان احمد صبيح أمعيبد195161942242001

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عالء صباح مزبان196161941084113

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيكرار مهدي نتيش حمزه197161941110019

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيرانية عباس ناجي عباس198161942381038
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كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائيعبدهللا هيثم عبدالحافظ محمد199161941062013

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين رعد قاسم رسن200161942272004

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيبنين حسين عبود حسوني201161952165010

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيعلي فراس عبد كريم202161951034095

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىتطبيقيرضا محمود سعيد شنشول203131951236005

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيريهام محمد صباح حسين204161952218032

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر حسن كاظم فالح205161951053140

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة480.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور صالح مهدي صالح الحلو206161942165470

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة501.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى معتز حاتم هاشم207161951036115

كلية القانون/جامعة البصرة504.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيضحى فؤاد راضي محمد208161922257039

كلية القانون/جامعة البصرة502.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب مسلم طالب حميد209161922150044

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيفادي يسر حمود يسر210161951006087

كلية الزراعة/جامعة البصرة425.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيالمصطفى توفيق عبد القادر عوده211161951038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيزينب محمد امين قاسم حميد212161922231021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيابرار صباح عيادة الفي213161922288002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيساره سليم جكي طاهر214161922288029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيمحمد جبار عبد سلمان215161921016060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيعلي ابراهيم علي احمد216161921134009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيامير محمد كاظم حسين217161921044006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيحنين ميالد سعيد علي218161922461004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحيدر عبد الحسن ريحان علوان219161921068017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيزهراء عالء الدين عبد الزهرة كريم220161922210049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيحسنين عبد الجليل فاخر محمد221161921020037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةادبيعذراء مرتضى محمد جعفر222161922457004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء فوزي غضبان عودة223161922457001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيسحر جواد كاظم منديل224161922383059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمصطفى كاظم طراد راضي225221941023070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر جهادي حمادي سلمان226251941001102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عادل محمد عبد علي227161942335007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيبتول عبد الرحيم خزعل عبد علي228161922224016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيزينب خضر حسين جاهن229161922267010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمصطفى سامي حسن قاسم230161921053036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء رشيد رزاق خنجر231161842152086
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كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيتبارك ناصح جواد محمد232161922187003

كلية اآلداب/جامعة البصرة541.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيفاطمة سفيح بارح غنتاب233161922257046

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيطيبة ناطق قاسم عزيز234161922154026

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب صفاء صالح مهدي235161922194045

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةادبيفرح علي عبد الصمد خزعل236161922161008

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيزهراء خالد حسن باهض237161922236019

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبينبأ عقيل مصطفى طعمه238161922193020

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبيفهد قاسم فهد جمعه239161921096009

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيمحمد شهاب احمد سليمان240311951065034

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء رياض محمد محمد241171942268010

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيرحمه ربيع عدنان محمد سليم242171942296052

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزبيده سليم طاهر رشيد243171942286155

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشمس ماهر عبد العزيز زيدان244171942231265

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيشهد بشار يوسف نجم245171942299054

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره علي عبد ابراهيم246171942231233

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزينه وليد سعدي محمد247171942302088

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايالف وعد هللا فتحي حنتوش248171942290045

كلية العلوم/جامعة الموصل589.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيعال صالح محمد حسن249311942037014

كلية العلوم/جامعة الموصل571.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائياسيا ابراهيم عويد حمود250171942325003

كلية العلوم/جامعة الموصل442.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيزيد علي غربي إبراهيم251171951229005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتنينوىاحيائياسماء صكر محمد سعيد اسمير252171942320001

كلية الحقوق/جامعة الموصل453.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيمحمد بشير محمد ياسين253171921178032

كلية الحقوق/جامعة الموصل448.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيدعاء حسن حميد سعيد254311922039005

كلية الحقوق/جامعة الموصل434.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيثامر عطية حميد احميد255171921018027

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيزين العابدين محمد سعيد رحيل256331921001069

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد صالح خليل خلف257171921143007

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمهند شاكر محمود حميد258171921028090

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيمحمد حمد خلف احمود259171921053017

كلية الحقوق/جامعة الموصل482.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيصبا احمد محمود صالح260171942267083

كلية التمريض/جامعة الموصل638.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيفاطمه عبد حميد جالح261171942300081

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل508.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيسيف محمد غانم محمد262171941227015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىادبيعلي عبد الصمد خليل ابراهيم263171921056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمصطفى احمد سامي فتحي264171941020129
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد جواد كاظم زينل265171841021089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيابتهال غانم يونس احمد266171942171001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيمصطفى اياد خضير رزوقي267171941094017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود اسماعيل حامد268171951028019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيصهيب محمد يونس حامد269171951005046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيرجاء عبدالباري عباس الياس270171952236009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيشهاب احمد عنيز محمد271171951352036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىادبيمنار علي هادي محمد سعيد272171922252020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمحمد محسن محمد حسين273171921027105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبينور مقداد فيصل فتحي274171922285078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعزيز محمد عزيز محمد275171921012055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيامنه ياسين عبد هللا تركي276171922181002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيصفا زياد سالم حسن277171922290066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيرضاء احمد محمد صالح278171942281058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغفران فالح ممدوح محمد279171942280209

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيسارة زياد هاشم ابراهيم280171942264032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد محمد صالح281171941005100

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيياسمين جمال جميل فريق282171942235188

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياية غانم عبد حسين283171942280045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيأمنيه هيثم محي الدين محمد284171942286007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياسماء فريق اسماعيل عبد الرحمن285171942230017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقياسماء عدنان محمود قاسم286171952267002

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيسارة خالد مال هللا عبد هللا287171922288055

كلية اآلداب/جامعة الموصل450.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيشهاب احمد خليف عكيل288171921028039

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيقاسم عناد عبد هللا احمد289171921083029

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيايالف عبد القادر هاشم محمد290171922302011

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسرهاد فرعون عيدو قوال باسي291171941060042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعمار فالح علي حمو292171921143055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيابراهيم صادق جعفر حميد293171921018003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيزهراء خير الدين نجم عبد هللا294171922232019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيسعود عبد هللا عظيمان عكله295171921112016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبينسرين عبد هللا علي جديع296171922036006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.6ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيسرور هشام محمد عبد المجيد297311942047115
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمالك رائد صالح اسماعيل298171942232249

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائينور محمد قاسم يحيى299171942291141

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا خليل حنش سلمان300141951171008

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية603.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد طاهر حسين طاهر301141941023023

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية502.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعبد الوهاب عبد االمير وهيب كاظم302281951006074

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية476.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعمر فرحان محمد امين علي303191851114010

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية637.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي محمد عبد االمير جواد304101941014043

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية637.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم مازن محمد مولى305131942070207

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية618.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عبد الرحيم رسن خليف306141951022046

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية611.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمجتبى محمد ابراهيم خليل307141951018080

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية643.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه خالد حسين علي308101942139039

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب باسل وافي يوسف309141942127018

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول علي عاكول جبر310141942076017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة480.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى رياض جاسم محمد311251951044161

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائينبراس عامر جاسم عبود312241942081093

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيداليا حكيم سعيد رحيم313231942141016

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيايالف كامل فهد لطيف314241942106018

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقية حسين جعفر جواد315251942100141

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد لؤي محسن علي316111941054030

كلية العلوم/جامعة الكوفة473.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمناف مجيد حميد لعيبي317161951128086

كلية العلوم/جامعة الكوفة439.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقينورس كريم راهي محيسن318251952104028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا حيدر رضا محمد319251941009335

كلية القانون/جامعة الكوفة442.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيكرار حيدر عبد مسلم عبيد320251921011055

كلية التمريض/جامعة الكوفة657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين محيل عبد الرضا321251941031808

كلية التمريض/جامعة الكوفة656.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيايمن فاضل نايف حرمس322231941009018

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد حسن جواد عبد الكاظم323251941031509

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس حمزه حمود ثجيل324251941007160

كلية التمريض/جامعة الكوفة642.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمنى عبد الرحيم عبد االمير خليل325251942096380

كلية التمريض/جامعة الكوفة624.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيهدى عالء عبد علوان326241942110105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه ستار رسول بعيوي327251942059221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمها توفيق عبد الرضا عكموشى328251942170380

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرسل عباس سلمان جبر329251952084047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان قاسم زبالة330161951083109
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كلية التربية/جامعة الكوفة537.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيمحمد علي مهدي حسن331251921026014

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد سالم شاكر جواد332251941001013

كلية التربية/جامعة الكوفة517.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد فالح حسن ظاهر333251941031298

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيهاجر دريس رواك محمد334251952059211

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيزهراء فؤاد عواد عبود335251922089030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيميثاق احسان عبد االمير عبد النبي336251922080064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيطيبه سعد فاضل عمران337251922066019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيطيبه حسين مطرود فضيل338251922075046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيعبير نعمه هالل مطلك339251942119036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياالء قائد عبد االمير جبر340251942100031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيهبه محمد اشعب تاجر341251942119048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبراء حيدر علي جبر342251942096057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء رسول عليوي كاطع343251942059161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيبنين فليح اشعب تاجر344251942119009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرسل مسافر عبد الحسين عباس345251942108106

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائينهى سالم عيدان عناد346251942102038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلتطبيقيمنتهى سعد عبد الحسين موسى347231852166010

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيبنين جواد عبد الكاظم عبود348241942168016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد السالم محمد احمد محمد349181941140022

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت571.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيعلي هادي ساجت محمد350161951105026

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت586.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد حسين صالح محمد351251951205087

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائينبأ رياض صبر صالح352181942261038

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر عقيل احمد حسن353181941153046

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيزينب حمد صالح حسين354181942065005

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0الخارجياتصالح الديناحيائيساره عطاهللا مونس علي355181942401005

كلية العلوم/جامعة تكريت562.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائياحمد سامي دلف جوبان356201941022011

كلية العلوم/جامعة تكريت546.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيضحى بدر عبد مهدي357181942262016

كلية العلوم/جامعة تكريت545.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيبنان عبد الفتاح عبد اللطيف حسين358181942170019

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الدينادبيابراهيم محمد علي حسن359181921149001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيانفال محمد صابر محمود360181922247005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيخالد محمود علي كاظم361211921079018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةصالح الديناحيائياركان حنتو عيسى حنطو362181941143005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد ماهر عايد اسود363201941261067
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت549.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيرانيه بايز ابراهيم موسى364201922157016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيزيد ضاري عبيد احمد365101921055013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبياديان حافظ حمود قاسم366181922237003

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينتطبيقيتبارك رمضان محمد محمود367181952177002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيسعود عبدهللا محمود عدوان368171951039027

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيرفل يحيى داود سلمان369241942139052

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزين العابدين مالك محسن بكر370111941049052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية483.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى جاسم محمد دابي371241841003185

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية582.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيأمير نعمه جلود كزار372221941002003

كلية التمريض/جامعة القادسية654.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى عبدالحسين حامد هادي373241941076061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية427.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيدعاء عايد هليل خنزير374241922107011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيزينب كاظم عداي غازي375231942165017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمد دابي376241941207124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الستار جابر مشذوب377241942107105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية432.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عباس رضاو كاظم378241841043001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك كامل جبر سميع379241942146020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية447.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيشاه زنان نوري محمد فرحان380241852080024

كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيسجاد قاسم رياح كاظم381231921055028

كلية التربية/جامعة القادسية569.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيعباس فاضل عبد حسن382231921187006

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيشكران فوزي كاظم عبد383241922095039

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيايالف عبد الحمزه عيسى شمران384241922121010

كلية التربية/جامعة القادسية524.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين علي تايه طاهر385251921012057

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسنين مهدي حسن حبيب386251921008059

كلية التربية/جامعة القادسية515.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيبيادر حسن عليوي بشكير387241922085006

كلية التربية/جامعة القادسية505.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزينب حيدر عالوي حسن388241922108015

كلية التربية/جامعة القادسية486.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيسجاد كامل جاسم مغير389231921044030

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيبنين عبد الرحيم عليوي عطيه390241922115013

كلية التربية/جامعة القادسية595.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيساره زمن فاضل عبد391231942145069

كلية التربية/جامعة القادسية569.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عباس حسين نعمه392241941042014

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي صاحب عوين393241942121157

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم عبد الحسين كاظم عزال394241942220457

كلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عبد الحليم حاشوش سفاح395241942120051

كلية التربية/جامعة القادسية554.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيديار تحسين عظيم عذاب396241942080051
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كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيشهد حسين تايه عبد هللا397241942121219

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبراء محمد نجم عبود398241942096025

كلية التربية/جامعة القادسية546.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيزيد غالب مهدي سوادي399241941211015

كلية التربية/جامعة القادسية546.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ثامر مدلول بعيوي400241942096062

كلية التربية/جامعة القادسية531.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الساده محسن عريف401241942120227

كلية التربية/جامعة القادسية528.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حميد كاظم عنون402241942108041

كلية التربية/جامعة القادسية525.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيذو الفقار محمد حسين جاسم403231941019046

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالء جليل مجيد404241942108099

كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر محمد ابو دوش حلواص405241951036097

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقينور حسين عبد هللا جياد406241952220153

كلية التربية/جامعة القادسية451.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيانوار فهد رحيم عباس407241952104005

كلية التربية/جامعة القادسية446.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيسجى كريم عبد الهادي عبد الحمزة408241952102019

كلية اآلداب/جامعة القادسية463.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيكرار ميثاق كميل كظوم409291941153261

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار498.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيلبنى كيالن سعدي عبد الرزاق410191952156024

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار639.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيحارث خميس محمد حسين411191941007051

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار613.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعبد هللا ماهر جابر شكر412321941010052

كلية العلوم/جامعة االنبار515.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيعائشه لؤي احمد عبد الجبار413191942383120

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائييقين محمود عبود جاسم414191942383197

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار466.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنباراحيائياياد لطيف عويد صغير415191941045002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعبد هللا بشار عبد الكريم مطر416191921095013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقيتبارك عمر حازم علي417191952180003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار444.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنبارادبينوره عبد زبن عاصي418191922312005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيمخلد فايق احمد مطلك419191941070038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية البدور للبناتاالنباراحيائيأنوار صالح يونس دهموش420191942256001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية476.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي االكبر سعد حميد مجيد421101951026073

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية483.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف علي عبد  احمد422121951022046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد موفق مهدي صالح423131921006087

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية521.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عدنان عبود علوان424131942070205

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية442.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيصفا مجيد حميد رشيد425101922089030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية440.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد باقر ثامر رحمه وريوش426141921185022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيلبنى باسم كاظم عبد الحسين427141942085016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحارث سعد محمود عبود428111921059016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد ظافر عبد الزهره جهيد429121921048049
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية457.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبياديان محمد قاسم جعفر430131922099001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر ثامر حميد حسين431101942091088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم ابراهيم جبار عبيد432101942220022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانية اكرم محمد عباس433111942062024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى نعيم راضي يلوي434151942053088

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيسيف مسلم محسن عرجاوي435231941008089

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية434.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحسنين حبيب حسون عبيد436241941008030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية548.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبينبأ علي عبد هللا حالب437101922095060

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيآمنه ابراهيم كاطع حسين438141922127001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية520.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب علي حميد خضير439121922095023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيا عبد الحسين عبد هللا ناموس440111922106026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيشكران احمد مهدي عبد الوهاب441151922050065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب احمد حاتم حمد442111922075030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك طارق تركي كاظم443121922101006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء مهدي جاسم محمد444141922135009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى حيدر طالب احمد445111922109042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيميمونة محمد حسين عباس446121922101023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيريام حسين علي رشيد447101922118030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيفرح ياسين نجرس كعود448101922101054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيحنان حميد صبار غوان449101922109029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية556.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه خضير حمود عطا هللا450121942108008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيشيرين رياض فاضل ابراهيم451231942094038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ثامر مهدي صالح452111942062073

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران مثنى عبد المجيد عيدان453121942082029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيمنار ياسر عبد الرحمن عبد الرزاق454101822116031

كلية األعالم/الجامعة العراقية425.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس سعد موحان سرحان455111921210111

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمنتظر ميثم كاظم محمد علي456231951020081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل488.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمحمد الباقر مكي نوري حسن457231951067060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل483.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم عباس458271951001117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقينوفل جمال حسين فرهود459251951001202

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيمحمد علي حسن وهب علي460271941018027

كلية العلوم/جامعة بابل609.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيخنساء جهاد حسين عبد عون461231942271119

كلية العلوم/جامعة بابل553.8ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حسن عبد462231941021110
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كلية العلوم/جامعة بابل496.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عالء صاحب حمود463251942062666

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيعال شهيد عبد اركان464271942070043

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء ناظم خضير عباس465261942250127

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل527.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر فالح عبد الحسن مهدي466231941020399

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل512.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقياسراء عادل هاشم خضير467231952100004

كلية القانون/جامعة بابل450.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيحسين هالل حسين متيغي468231921003020

كلية التمريض/جامعة بابل648.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائييوسف نزار كمير هليل469231941074020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيكوثر صاحب ازناد جاسم470231942087283

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلتطبيقيسجى علي عبد الكريم ناجي471231952134007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل507.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمحمد فاروق نعيم فرحان472271951013118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل482.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقينبأ مهدي جابر صالح473231952142041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل476.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيعلي حسين اسود عبد زيد474231951038018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل471.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيحوراء حيدر جابر كاظم475231952080008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيتبارك علي حسين خلف476231922113011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيشيماء علي شمحوط عبود477231922172012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيهاجر حليم سلمان جبر478231922192006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبينور الهدى محمد سالم محمد رضا479231922087037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيمروه حيدر محيسن طاهر480231922098098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيقرآن محمد رزاق كريم481231922108041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0ثانوية النيل للبنينبابلادبييوسف سعد عبيد نهار482231921033093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيسمر محمود جدوع عبود483231922115035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزهراء ايهاب محمد رضا جلوب484231922091012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيمحمد جاسب عبد الحسين صيهود485251921045017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيعلي سعد كاظم حسين486241821015036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيهبه كريم مهدي عليوي487231922197015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيحسين محمد عباس جعفر488231921015012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبياسراء عماد تركي رثعان489231922119002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل420.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيلينا حميد حمزه اجعاز490231922103020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيجيهان مجيد عريبي عبود491231942133006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك مهدي حسين عبود492231942109045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيقيس سعود عبيس عبد هللا493231941255067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيغفران صدام حسين عبد هللا494231942090202

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين516.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيليث علي جابر جاسم495101951019101
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قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين497.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد صالح خلف محمد496141951046007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى حسين لطيف محمد497141942125008

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين617.4اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن احمد عدنان عباس498101941013074

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين612.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائييوسف جواد كاظم شبوط499121941001097

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود محمد هاشم جيتر500101941202029

كلية العلوم/جامعة النهرين571.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيحمزه اكرم نوري محمد501101941017030

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين537.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهب سالم سعدون ويس502111942102045

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين623.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآبان زيد ابراهيم جواد503111942101001

كلية الحقوق/جامعة النهرين548.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حامد يازع عويد504121922092039

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين453.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا عالء خلف حسن505111922105071

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين442.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىتطبيقيزبيده حميد عبد المجيد عبد الحميد506101952089005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين527.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيشهد عماش جوده جاسم507141922401072

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين512.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعمر ضياء هاشم مجيد508211941004105

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى480.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيغسق عالء عبد الحسين نجيب509211952139036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى480.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقيعزام مصطفى مهدي صالح510211951062016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى544.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائييمامة زياد طارق عبد الرحمن511211942163024

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيدانيه رياض حسب هللا جياد512211942090059

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائياسيا عبد الستار عبود ياس513211942206003

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيبتول دوكان محمود عباس514211942146011

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيعلي عبد هللا ناصر مياح515211851012020

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيزمزم جاسم عبد هللا وحيد516211952156006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى518.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيهدى محمد عبدالوهاب جاسم517211942291097

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى443.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيآيه حسام محمد هيدان518211922095001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى437.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبيمحمد مرتضى حاجم سلطان519211921260011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى459.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحسين زياد طارق حسين520211941272052

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى422.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائياسراء غانم عبد الزهره حمد521211942294005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقيحسنين علي عبدالرزاق حسن522211951025003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى427.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيرانيا مثنى مشعان خلف523211952098023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيساره راغب رشيد خماس524211922110049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيرقيه محمد خليل ابراهيم525211922112013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0اعدادية بابل للبناتديالىادبياستبرق باسم مجيد خميس526211922141001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبياسماء جبار عبد الوهاب سعود527211922095003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيصعب وليد عدنان متعب528211921013030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمحمد خليل مجيد حميد529211921013059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيغسق حسين عباس هواس530211922179058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعلي مهدي صالح سعيد531211921023056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى577.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيهاله كريم فاضل كريم532211942015024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائياسراء يحيى حسن علوان533211942116001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيزهراء محمد مجيد احمد534211942116013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيبراق محمد رحيم سلمان535211942090047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى472.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحيدر صالح مهدي سلمان536211941003054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيزهراء علي محمود حسين537211942177021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيايه محمد خلف صالح538211952138003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيعمر حكمت سليم محمد539211921064019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزهراء برهان عبد الكريم حمود540211922133017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيهبه ناصر حسين سلمان541211922094039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيآيه علي هادي شكر542181842231001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيايالف صبري قدوري محمد صبري543211942110010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةديالىاحيائيفاهم وليد عزت بالل544211941202006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيعزالدين منير مبدر عبدالكريم545211941085031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيكامل سعيد صالح كريم546211951009042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيعلي خزعل حميد نايف547271951005021

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء470.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين فاضل سلمان علي548161951394012

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء667.0الخارجياتكربالءاحيائيزينب صادق صاحب عكلول549271942401029

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء663.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائييعلى ايثار عالء عبد الزهره550251941042029

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء663.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيأيالف فاضل علي عيسى551211942145004

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيعلي حيدر عبد الرزاق محمد552231941040032

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء635.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحوراء عباس كمال حريجه553271942060099

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء464.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيهديل حيدر عبد الكاظم عجل554271952088063

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء453.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيمصطفى ماجد كاظم جبر555231951044041

كلية القانون/جامعة كربالء487.0الخارجيونكربالءادبييحيى حمزه اسود خريبط556271921400050

كلية التمريض/جامعة كربالء661.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد حازم علوان طعمه557271941005211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيفاطمه عبد االمير صافي حميد558271922098028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبياحمد محمد كاظم عباس559271921031013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيابتسام حميدي عزيز حميدي560271922070001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء527.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيميقات عبد مسلم كريم عبد561271942056353
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء521.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره نوري ضياء نوري562271942056220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء481.0ثانوية الهدى للبناتذي قارتطبيقيحوراء كاظم حسن حمزة563221952146008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيفاطمة الزهراء خضير كاظم عبيس564271922141044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء567.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمحمد علي محمد جليل حسن565271921049117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى حسن عبد االمير فارس566271921044141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيماريه ادريس عبيد حسن567231922125036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيزهراء هيثم راقب كاظم568271922146011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسين طه قاسم محمد569271921016040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيساره صباح مؤمن عاشور570271952068039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيكرار حيدر طه ياسين571161941352084

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار662.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائينور الدين خالد سهل عبد572221941058103

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيروان احمد علي حسين573221942185048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حسين هاشم محي574221941093060

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيفاطمه قاسم محمد مهدي575221942112065

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيزهراء حمزه خضير محمد576231942091035

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار480.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد كريم عبد الساده جبر577221941014020

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار455.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس ابراهيم داحس سعدون578221941093058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قارادبيمروه طالب مشيجل سلمان579221922174007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قارتطبيقيأم البنين جليل مخور علوان580221852126001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار470.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي ناصر حسين581221942414045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيزينب عبد الحسين عواد لفته582221952154013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار459.0اعدادية الحمار للبنينذي قارتطبيقيحسن عبد الحسين علي جوار583221951044004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيايات محمد عبد الحسن كنهر584221922177002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيفاطمه الزهراء عباس ماضي حسن585221922388021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيام البنين عارف مجيد حامد586221922116002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيكوثر نافع صكبان رجيب587221922157043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيراضي محمد رمل رفاس588291921021031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار423.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيعلي وليد جبير خصاف589221921011036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائياديان كريم خلف جبر590221942112010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيبدور صبري حامد بدر591221942323043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ يوسف علوان معيدي592221942141236

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار435.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيهبة رشيد نور مهدي593221952163060

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد خلف جازع594221952143011
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قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيطيبه خالد ابراهيم كاظم595221922161018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار425.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى داود عبد االمام عبيد596161951038129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك635.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائياحمد شهاب احمد صادق597201941015006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك593.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيريزين جهاد أحمد محمد598201942382024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك606.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياحمد نعيم زورة كريدي599281951002005

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيدانيه كاروان حسن محمد600201942117020

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيامينه جاسم محمد عثمان601201942124019

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيداليا صباح محمد امين حمه علي602201942340042

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايالف نجدت يوسف خضر603201942282043

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيابراهيم سوران نوري احمد604201941303012

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب احمد محمد عبد605201942118094

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيابراهيم شهاب احمد مطر606201941048007

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيصفيه عبد هللا محمد نشاد احمد607201942118130

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائياسيل صباح محمد رشيد608201942138007

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيشهد جمال غازي محمد609201942138077

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيحكمت عبد هللا عبد الرحمن علي610201941302060

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيحنان نوزاد محمدسعيد اسماعيل611201942180036

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيديانا علي حسين سلمان612201942139044

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيدينا ظهران صالح الدين محمد صابر613201942118077

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائياميمه جبار مصطفى محمد614201942124018

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيلوزان سامان صابر محمود615201942344136

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيتغريد اياد عبد هللا عمر616201942184008

كلية العلوم/جامعة كركوك550.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيرؤيا معتصم فخرالدين خالد617201942125010

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيروشنا لقمان شريف اسماعيل618201952144007

كلية العلوم/جامعة كركوك485.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيايالف كريم ياسين زيدان619201952149008

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقينور مؤيد حلمي محي الدين620201952120038

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيسليمان وليد هتام عبد هللا621201951390008

كلية العلوم/جامعة كركوك450.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا عبد صائل عبد هللا622201951025021

كلية العلوم/جامعة كركوك440.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقينجم عبد هللا حميد حسين623201951250054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك496.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن عبد القادر جهاد احمد624201941008022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك494.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحسين ياسر علي مغار625201941001066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك471.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيتمارا نوري نادر جمعه626201942177012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيمريم وليد هاشم خلف627201922130046
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد فالح قادر حمه رش628201921311108

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيغسان محمد حسين رمضان629201921025027

كلية التمريض/جامعة كركوك635.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيداليا عمر محمد جاسم630201942174006

كلية التمريض/جامعة كركوك634.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالنه ابو بكر عمر اسماعيل631201942340080

كلية التمريض/جامعة كركوك632.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيدالل حازم غائب سعيد632201942238008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك486.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيسيف خلف عبد حنتاوي633201941020045

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك454.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمدين زبير احمد محمود634211941033080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيضحى بالل قدوري مهدي635201942117043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياحمد محمد حلب هرش636201941250020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائينبأ عزيز حواس مشوح637201942114080

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك466.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيزهراء ادريس محمد عزت638201942106034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيمحمد داود حسن ناصر639201941023029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك441.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيزينب احمد عبد هللا خلف640201942120020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيغسان غازي حميد محمد641201941235021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمد قاسم حميد عبد هللا642201941020105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيحسين محمود عبد اللطيف صبح643201941019042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك520.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفردوس عبد هللا شهوار عمر644201942346055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيحنين وليد مظهر دنان645201922145008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهديل عماد خزعل نجم الدين646201922339012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيبادية اديب مطر سلطان647201922144011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبينور محمد خليل عزيز648201922338024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيريزنه صالح الدين محمد امين علي649201922349013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيا؟ين سيروان محمد سعيد650201922110002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبياسامة رشيد رحمان حسن651201921203007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبينور كامران عزيز فالمرز652201922340046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهيرو وهاب ياسين رمضان653201922340054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبياسامه نجيب قادر غيدان654211921250003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيانجاد حميد عواد خلف655201921251014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان صمد سليم سعيد656201922348006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيزينب ايدن احمد حميد657201922110028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيياسين احمد صالح هناو658211921074105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيسعد شوكت ناجي عبود659211921065038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيديالن اراز عبد الرحمن احمد660201922341021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيسارة محمود خضر علي661201922117026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيرحمه احسان مزند هالل662201922172005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبياسين طاهر نجم الدين امين663201922124004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيضحى فاروق مصطفى احمد664201922110045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيعواطف علي رفعت زالو665181922203022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيمروه كامل عبد هللا درويش666181922203027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيسامر طارق خليل عثمان667201921078044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيزهراء مؤيد شكور عثمان668201922106025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0ثانوية أبو صخرة المختلطةكركوكادبيعبد العظيم احمد خلف حمد669201921241007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيفاطمة هادي غازي عبد هللا670181922181019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبياية محمد عادل عباس671211922137006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك456.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيزينب عامر حسين رضا672181922181009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيئاري حسيب حكيم مجيد673201921306001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك577.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكالي عصام عز الدين قادر674201942340074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيامل خلف جاسم محمد675201942139017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيشيماء صباح عمر علي676201942118127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيمريم جمعه علي محمد677201942141059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب حسين جالل مردان678201942118096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط517.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيهبه علي مصطاف كريم679261952080012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط485.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيشبر حيدر جواد جاسم680261951001029

كلية العلوم/جامعة واسط595.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيبهاء حميد سماري مهاري681261941023007

كلية العلوم/جامعة واسط553.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحسين علي حميد عبد علي682261941209056

كلية العلوم/جامعة واسط521.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائياحمد منير منعم توفيق683261941001019

كلية العلوم/جامعة واسط520.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء صالح حسن جبر684261942132069

كلية العلوم/جامعة واسط518.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمصطفى داود سلمان زاير685261941209234

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط508.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيهدى ليث حميد ياسين686261942102142

كلية القانون/جامعة واسط492.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيرتاج ابراهيم عبد علي حسين687261922097014

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط451.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائينور سالم ثجيل فرج688261942086155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيفاطمه خلف جابر رهيف689261942103035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيسجاد رعد جغيدة كعيد690261951007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيزهراء سعد كمال رزوقي691261952080005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط503.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزهراء مهند عبد الحسن مكي692261942107052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط493.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء امين محمود حبيب693261942143042
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيتبارك داود سلمان زاير694261942103006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيبراء وهب فتحي جبر695261922163003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيمهند جندي كحار سلمان696261921018056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط493.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيغدير ساجد خزعل فهد697221922172024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمريم ناهض حسن حمد698261922126085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط424.0ثانوية جصان للبناتواسطادبينورهان اسماعيل هادي كاظم699261922071021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء ناظم خضير عويد700221942424052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط493.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيعلي فاضل كزار رجي701261941048046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيحوراء عزيز يوار عطيه702261942152008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيزهراء جواد كاظم عيدي703261942087047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0اعدادية النعمانية للبناتواسطتطبيقيغفران رشيد محسن حمد704261952087006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيياسر مشرق شعبان مظلوم705261921015083

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط439.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيهاجر حمادي صعيو جبار706261942112046

كلية الطب/جامعة ميسان681.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيمريم علي عبد الرزاق محمد707281942096024

كلية الطب/جامعة ميسان681.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار ماجد حمود رستم708221942417068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيغفران احمد مجيد عزيز709281952062044

كلية العلوم/جامعة ميسان546.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائياالء حسن زاير براك710281942077004

كلية العلوم/جامعة ميسان545.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيعلي جواد كاظم لفته711141941203092

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان470.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيبتول جبار بحيوي راضي712161942383021

كلية التربية/جامعة ميسان436.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيمرتضى احمد زورة جوحي713281921011016

كلية التربية/جامعة ميسان428.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيسجى علي هاشم عبد الحسين714281922090040

كلية التربية/جامعة ميسان502.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيزهراء جاسم صالح عبد علي715281852054012

كلية التربية/جامعة ميسان498.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيوفاء علي غنيد عباس716281952077101

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيسارة رياض سالم حاتم717281942058021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيغفران كريم موسى فرج718281952105010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيزهراء جواد كاظم محسن719281922082009

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيمصطفى عريف رحمة علي720281921022076

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيآيات محمد كريم سعيد721281922055009

كلية الطب/جامعة المثنى684.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي غازي فيصل عطشان722291941003187

كلية الطب/جامعة المثنى683.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيابرار ظافر عبد الرضا عبد الرسول723271942077002

كلية الطب/جامعة المثنى681.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيطيبه محمد جاسم زويد724231942132040

كلية الطب/جامعة المثنى680.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء بشير حسن عبد هللا725261942104049

كلية الطب/جامعة المثنى679.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رافد كريم دهيول726221942421028
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كلية الطب/جامعة المثنى679.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزينب عبد الزهره عبود عوده727231942127037

كلية الطب/جامعة المثنى678.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيزيد صافي كريم نجم728231941060062

كلية الطب/جامعة المثنى675.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد جبار حسين منسي729241941008053

كلية الطب/جامعة المثنى674.0الخارجياتالديوانيةاحيائيليلى مراد كاظم شغناب730241942401042

كلية الطب/جامعة المثنى672.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهبه ماهر جبار الفي731221942323340

كلية العلوم/جامعة المثنى504.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيكوثر شاكر جبر جاسم732291942071074

كلية العلوم/جامعة المثنى455.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيرسل يحيى جميل هداد733291952054018

كلية العلوم/جامعة المثنى450.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيعذراء اسعد فرحان منشود734291952056033

كلية العلوم/جامعة المثنى437.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيمريم عبد االمير عبد جياد735291952153031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيسعد خالد ديلي ثويني736291941109014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر لؤي عزيز احمد737291851003089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى431.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحيدر محسن يوسف محسن738291951153124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيازهار ضياء جميل علي739291942056006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيمريم اياد علي حسين740291942057241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى468.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر خالد حميد عبد741291951007187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى462.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمقتدى كريم جاسم عبود742291951100192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى629.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيسجى جاسم نعيم عداي743291922068017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى605.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيزيتون فارس فرحان جويد744291922106021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى593.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيصفا فاضل ياسر حسن745291922064042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن جبار عمران علك746291921009023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبياسماء كشيش حمزة سلمان747291922070002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيكوثر لعيوس مطر خالوي748291922106028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء حميد شنشول مطلب749291922060064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى564.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيختام عواد عبيد طوكان750291922056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيابتسام محمد رحم ابراهيم751291922068001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبينور الهدى حسين حاتم جبر752291922064059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى529.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزهراء عامر ياسر كاظم753291922084030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0ثانوية اوروك االهلية للبناتالمثنىادبيرقيه علي مجيد كريم754291922086004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيتبارك جاسم محمد سفيح755291922058020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيحوراء سالم سعد جبر756291922079030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى595.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيزهره هادي جبار حليو757291942079024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب ناجح عبد الحسين والي758291942057172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيسرى علي شريف خلف759291952053018
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبينبأ عبد االمير عباس كمين760291922106031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيعباس منديل عبد العظيم ياسر761291921151091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى443.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائياديان هيثم محمد مكاوي762291942055005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء محمد جاسم علي763241942220128

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيمينا فايق سعدون جديع764181942208037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء452.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقييوسف كاظم خانس شنان765231951257144

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ثانوية القدس المختلطةالكرخ الثانيةادبيحسين سلمان كسار ضاحي766111921168002

كلية التربية/جامعة سامراء428.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيماهر محمد حسن ناصر767201941023028

كلية التربية/جامعة سامراء427.0الخارجيونالكرخ الثالثةاحيائيوعد كريم مهدي ابراهيم768121941400025

كلية العلوم/جامعة سومر506.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب حبيب عجيل خضر769221852141014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء588.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور حسين هاشم حسن770231942120182

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء461.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمينا عبدالسالم عمران حمد771231942142252

كلية الطب/جامعة نينوى680.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيسارة عباس سلمان محمد772211942170045

كلية الطب/جامعة نينوى674.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد محمد كردي جراد773181941036006

كلية الطب/جامعة نينوى671.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه كمال مصطفى حسن774201942352048

كلية الطب/جامعة نينوى671.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيداليا قحطان عدنان خضير775131942100033

كلية الطب/جامعة نينوى671.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي احمد ستار مندوف776221941035130

كلية الطب/جامعة نينوى670.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبدهللا كريم تركي عمير777211941014079

كلية الطب/جامعة نينوى670.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيصفاء حسين ناجي كاظم778121941031100

كلية الطب/جامعة نينوى670.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيئاميز سامي احمد محمود779201942331004

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه محمد ناجي مطلوب780191942383135

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيطيف حسن شاكر بشيش781251942098015

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعلي محمود هادي حسين782211941014098

كلية الطب/جامعة نينوى669.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكاحيائيأية ارسالن عبد الخالق احمد783201942136001

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد عبد الستار جمعة عبد اللطيف784191941009019

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزهر محمد محسن امين785171942357070

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيعائشه محمد هاشم فتحي786331942038016

كلية الطب/جامعة نينوى668.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم صادق لفته حماده787271942077047

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيافراح عبد القادر خضر قدوري788171942236004

كلية الطب/جامعة نينوى668.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره علي حسن علي789151942055073

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيسمر فائز سليمان محمود790171942319038

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعلي حماد ضاري مرعي791201941013058

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية صائب رحمان فرج792141942142003
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كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيهويده محمد سلمان علي793201942115041

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن جمال عبدالجبار داود794131941250012

كلية الطب/جامعة نينوى667.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمصطفى محمد صاحب عبد علي795271941029044

كلية الطب/جامعة نينوى667.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيسجاد علي عوده عبد796101941028039

كلية الطب/جامعة نينوى667.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي حسنين سمير ياس797131941037064

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزهراء ثائر اسعد ذياب798211942138066

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية االديبة للبناتديالىاحيائيضحى هادي شكر محمود799211942114012

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائياماني محمد كفري صباح800211942231004

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيهمسة برهان بريسم كيطان801131942074034

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الديناحيائيزينب هيثم خضير محمد802181942197011

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيحسين صبر حسين خضير803261941205014

كلية الطب/جامعة نينوى667.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صادق عبد الكريم صادق804141941009059

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائياسراء فالح حسن كاظم805141942085001

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيبشرى محمد حسن يونس806131942117044

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائياسل جاسم محمد عباس807211942143005

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عدنان عباس محمود808141942086019

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد سهيل نجم عبد809211941052089

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة591.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيرفيده سعدون عيفان مطلق810191942188043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة588.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيآيات صدام جياد صالح811191942217009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة586.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيرسل خالد محمود رحيم812191942246037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة رعد نيسان نجم813101942129018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيفرح محمد تركي محمود814191942193077

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.9ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيسرى حامد محمد احمد815191942137040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيايالف عبد هللا حنفوش رزيك816191942159017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبييوسف سامي عايد ذياب817191921071058

كلية التمريض/جامعة تلعفر647.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيزبير عبد اللطيف احمد عبد القادر818171941080051

كلية التمريض/جامعة تلعفر646.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيعمر عبد الناصر خضر سليمان819171941224029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائياسعد خليل ابراهيم عبد القادر820171941118010

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز615.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرسل سمير خريبط عبود821161952196006

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز611.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين امطير مطشر عنيد822161951002042

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم مهدي علي823161951075095

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيثراء احمد شاكر دنيف824161952165012

كلية التربية/جامعة الحمدانية487.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمود حسين شمدين خلف825171921025150
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كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيحسيبه عبد المجيد احمد حميد826311922039003

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمود عصام احمد حسين827171921080102

كلية التربية/جامعة الحمدانية455.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد نوري خلف نزال828171921021067

كلية التربية/جامعة الحمدانية587.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيمريم عمران عبدالسالم عبدي829171942248047

كلية التربية/جامعة الحمدانية556.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيصالح خالد علي محمد830171941016034

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيحنين طارق فاضل علي831171942251054

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياسالم طه عبد هللا حمد832171941161023

كلية التربية/جامعة الحمدانية525.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيحنان هاشم يونس جاسم833171942290076

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد مزهر حسين سلمان834171941228058

كلية التربية/جامعة الحمدانية492.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيفادي زهير انطانيوس ابراهيم835171941147038

كلية التربية/جامعة الحمدانية482.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيدالل عبدالحميد احمد حميد836171942248011

كلية التربية/جامعة الحمدانية461.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيشوان شمدين ظاهر مطو837171941060052

كلية التربية/جامعة الحمدانية542.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد فراس فوزي احمد838171951017217

كلية التربية/جامعة الحمدانية535.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيسفيان عبد هللا جميل جدوع839171951009028

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقياحمد سمير نجم عبد840171951020009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم567.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين ضياء عباس هامل841111942065030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم562.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور علي خالد عبد الزهره842121942094283

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم562.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا خالد يوسف محمد843101942117101

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم469.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيضياء حميد فليح محيسن844241951012034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم457.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيه ناظم فياض داود845131952093006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم455.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيأحمد هاشم عيسى موسى846251951052001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم469.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيحسنين عمار حسوني عبد هللا847211941224001

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد صادق حسين عياش848271941010142

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم489.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم عماد ياسين احمد849101942100099

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم484.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا فاضل عباس عبد الحسين850141842077053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه شهيد راضي جاسم851121942091042

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت468.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر عدنان اسماعيل خليل852131941005020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عزت عبد ابلحد853171951228010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقينادين شوكت فرحان علي854171952244022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد عبد الرحيم عبد الستار855171951019002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيزيد مثنى طارق محمود856201941001087

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيمهيمن فهاد محمد عزيز857201941305040

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيضحى ضيغم حسين علي858201942180071
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي محمد عبد الوهاب علي859171941353055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور الهدى عماد محمد حسن860171942280255

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيحسين ابراهيم محمد علي ابراهيم861171951080020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعلي مهدي صالح امين862171951018081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيعصام احمد محمد خلف863181951016016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيممتاز فواز ممتاز علي864171951008159

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيحسين علي اصغر فاضل ابراهيم865171851121012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمنهل فواز عزيز ابراهيم866171951020121

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيسنان سالم غانم مجيد867171951023077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عامر محمد مصطفى868171951008150

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيصفا صهيب وليد سالم869171952315033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقياحمد حسن بكر عبيد870201851020005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيهشام خليف عباس فياض871101951200051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبياميمه انور محمد محمود872171922288012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعبد هللا خضر علي حسين873331921001038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعبيدة فراس غانم ايوب874171921028051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيرياض هاشم حسين علي875171941364029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيليث محمد حسن علو876171921121012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيمشاعل خالد غزاي دبيسان877171922297049

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره فارس صاحب حمود878251942062490

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيكوثر حسين علي مطيره879251942100329

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل صاحب عباس حسن880251942062262

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب فارس عبد الرضا ابراهيم881271942059077

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحنين عبد اليمه كاظم عبد الزهره882251942062213

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيمهدي ناصر مهدي ناصر883231941024072

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيزهراء جواد كاظم عوفي884251942061014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائينوره طاهر طريف سرحان885271942064148

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى علي عبد مسلم نصيف886251941012159

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى زهير عبد الكاظم احمد887251941200178

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسراء سالم عبد الهادي جعفر888251942062510

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عودة ساجت مير889221942424028

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيصابرين جابر عيسى محسن890241942117113

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيأمير عبد الرضا عبد االمير كشمر891271941002029
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي انور هاشم صيهود892221941302053

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد ستار جمر عبد الحسن893271941153110

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعلي محمد مسير زغير894261941022106

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمحمد زيدان حلواص جحالي895231941055044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي كريم جشني محمد896171941364058

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيحوراء ماجد مالك كاظم897251942170108

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبدالمجيد محمد عبدالحسن898291942052122

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيبشار احمد حميد جبر899291941007048

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي حسين كاظم900251942096166

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية االبرار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي حميدي جبر901241942078013

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيكرار ناصر رويس عيسى902221941036220

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحسنين علي حسين عبد الحسين903261941009027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي راضي صادق ابو القاسم904251841031448

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيكاظم عبد الرضا شاكر ناصر905291851003162

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيورود ماجد رسول حسن906251922071055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةادبياسراء فرحان عبادي مطر907241822168001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعالء عاجل محمد عطية908291941153198

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى حسن حسين جرمط909131942095012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيات داود سلمان عكله910121942105018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر قتيبه انور جاسم911191941085005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيطيبه اركان ابراهيم محمد912131922101063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحسن جاسم شنو نعمه913131921017016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيحيدر علي عبد حسن914131921007020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن سعيد حميد زاير915141921177033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيضفاف كريم حاتم شمخي916151922042070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب حيدر سماوي حسين917131952070020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيوردة منذر محمد احمد918131952091061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور وعد هللا داود حموش919171942232286

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين جبار جاسم سعيد920131942109014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيياس خضر محمد عبد921191941298028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء نجاح محمد خساره922231942117075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء محمد جبار عجيل923221942185062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيطالل محمد علي مطلق924231941008096
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيورود ياسين حسين حسن925131942118296

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس يوسف عباس926171941064049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه وليد علي سعيد927111942068073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحميد فرحان عبيس مري928271941151019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي جاسم نعيم عداي929291941002111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى قاسم فاضل عبد930121942118112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبد السميع محمد مهدي931131942117124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيتبارك كامل حمود جابر932221942116006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار عبد الرحمن خضر وفيق933101942119086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى عبد الرحيم شنان كسار934221941096091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمنار محمود ابراهيم سليمان935171942357115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر عطشان مهورش936221941003146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيمحمد سعد محمد حسين937181941339054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جاسم كردي على هللا938241941008107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيساره زيد امين عبد الغني939191942151029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحنين طعمة عبد السادة عذيب940241942220108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء حيدر حسين احمد941101942105024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيشرف الدين عدنان عز الدين جواد942101941026130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيروح الدين عدنان عز الدين جواد943101941026114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيارام ليث قادر علي944211941088012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائياحمد محمد زعيبل يوسف945221941067004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى جبار قاسم محمد946221942113187

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيبالل شريف محمد ابروش947171941118016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيمحمد يونس يوسف هيل948231941031130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه عمر صباح محمود949131942070150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيميساء عباس فاضل ناصر950221942128089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمؤمل عبد العظيم ضايف معيجل951221941072080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.9ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميمونه محمد برير باقر راضي952121942095059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس شهيد حميد ثامر953221941096045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحازم عبد عطشان جخم954291941007063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمهند عوض عطيه بكال955221941311080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيسارة صالح علي هذال956191942194050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0الخارجيونبابلاحيائيكاظم جواد مزهر غالب957231941400063
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر محسن مزهر مطلك958291941003111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور الهدى حميد حسن عبيس959231942120177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره هيثم عدنان جعفر960111942106043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه حيدر حسين احمد961101942105034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمقدس باسم كردي على هللا962241941008133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حمودي عبد الزهره جابر963251941044078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.3اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه ثامر كامل علي964101942115051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر حسين موحان حاجم965291941003102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد محمد عبود966141942145118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل عقيل حسن راضي967141941003074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيمها علي سالم محمد968221942112072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح نزار عباس حريز969131942093090

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن كاظم عباس عطيه970121941026045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر مجيد حميد عطيه971181941140033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائينور مثنى فخري احمد972191942201029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزينة عزام احمد سعيد973171942273099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيفاتن صالح الدين إسماعيل حيدر974211942290048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد عزام احمد سعيد975171941008043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيليث رعد جمعه عباس976141941012035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عالء ابراهيم محمد977101942095063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسين مهدي حسين عجزان978231941052022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيشهد خالد خضير عيدان979231942110036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة منذر عبد الصاحب ثامر980241942220412

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيفارس عايد عبيد ذيب981191941287020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين فؤاد هادي حسين982121942107044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائينبأ صفاء جابر داود983211942104035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي احمد عوده كاظم984271941005137

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيايه راسم شاكر رسول985241942107015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جاسم محمد عبد الكريم986111941049090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمران موسى سيد987141942133081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسن هادي كاظم988121941030167

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير صالح حمود محمد989101942120104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.7ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزينه محمد عدنان حسن990151942057023
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيهدى فرحان حمد علي991191942371087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسين محمد حسن جاسم992271941007040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب جمال رشيد جاسم993151942050050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد جمعه جاسم994151942044083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الحميد حامد خلف سلمان995111941005041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى عبد الحسن زايد خليف996141942134099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك اياد ياسين زاير997151942040027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيايمان توفيق عيسى احمد998171942252007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجواد سعدي عليوي حمادي999111941055011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائياالء علي كاظم خنجر1000231942166004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيرقيه كريم متعب ياسين1001251942083034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيتماره عزيز فريد منادي1002131942118059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عباس عيسى حبيب1003161941075172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد وليد علي عبد الحسن1004251941208039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيطه اسعد عبد هللا محمد1005171941008152

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيكرار حبيب حسين علي1006231941008162

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى عدنان عبد االمير دحام1007221941036272

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.7اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيدعاء ناطق حازم شكر1008171942274044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائياسراء محمد ناصر حمد1009211942110005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى طالب عرام الزم1010131941005078

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيساره حسين علي حسين1011201942109051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمه عماد صبري عباس1012211942097116

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيمحمود عقيل عبد اللطيف زهو1013201941007052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عبد االمير عباس كاظم1014111941032087

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين خزعل عبد العالي عبد الرضا1015251941001076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه حسين دايخ مسير1016261942250181

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء حسن نعمه عباس1017261942250103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائياحمد عباس عبد السادة دالي1018241941013004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيساهره علي حسين نفيل1019261942088069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيتبارك راضي طه ناصر1020261922125006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيعائشة اسماعيل ياسين خلف1021131922075023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد طالب لفتة1022161942165210

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار علي عبد الحسين زغير1023281951151542
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقينور ماجد سلمان مرهون1024161952245048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقينور عالء فاضل عباس1025161952230043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيالحكم فاضل شرهان خنيفر1026161951352029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين عبدالرحمن صويلح عواد1027291941007091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزهراء علي جاسم عبود1028281942051049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينور رياض عطشان عبد علي1029221942323325

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى فرج عبره فرحان1030221941084031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين حليم جري حسين1031221941002064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقياحمد صباح نجم عبد هللا1032161951007003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبياية امجد داخل حاتم1033161922287009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيضحى هاني جواد كاظم1034161922216035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي عبد الحسين عبد الكريم1035161951110024
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