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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.3ثانوية المتميزيناحيائيالوان مسعود علي حسن عبد الحسين1131941016084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيصالح عبد القادر رضا علي2211941270024

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيرحمن فرهود حمد نايف3261951014017

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسماء عباس ياسر حسين4131942122035

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناحيائيياسين ثائر عبد الستار ناصر5191941119034

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمينا محمد مهدي داود6131942072050

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد صباح محمد خزام7151941013073

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية السياب للبنيناحيائياياد قاسم عبد الرسول هادي8131941030017

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمصعب عثمان خير هللا عران9311941024143

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمنتظر كريم ياسر بدر10261941208054

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيايوب حسان يونس عبد11111851054001

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا حمزه علك نصيري12131951009034

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمرتضى فؤاد كاطع فرهود13141951026048

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمة وسام رحيم ماصخ14151942080120

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزهراء ماجد كامل عبيد15141942135020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيكميل مجيد سهيل داغر16121951007064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ غسان كاطع خليفه17131942118264

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيطيبه محسن جبر راضي18131942111066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء عبد النبي عبدون راضي19161952226041

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور صفاء عبد الواحد جواد20151942046191

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية سومر للبناتاحيائياسالم سعيد نجم نفيو21141942072004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد679.0ثانوية دجلة للبناتادبيريم زياد عارف ناجي22101922095029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركياادبيعبد هللا محمد سلمان حمد23131921218005

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيأحزان ماجد خلف عبد24191942226002

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيقمر لؤي مال هللا مردان25251942062699

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد590.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيمريم بالل عصام صبري26131942239020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيباقر عمار ابراهيم مالك27101941001002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعز الدين ابراهيم علي حسين28101941020121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب قاسم خليل عبيد29141942080047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية المنهل للبناتاحيائيافنان مصطفى عبد  الرحمن ناجي30111942114008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية الروافد للبنيناحيائييحيى مهدي حميد عبد هللا31111941025086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0ثانوية سما بسماية للبناتاحيائيرقية ياسر شغيت زويد32141942193008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد حسام عز الدين رشيد33141941009006
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحسين محمد بركات جاسم34101941008028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيسحر رامي مقداد سيف الدين35101942076030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء داود سليم كاظم36121942107101

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه حميد ناصر زغير37151942055092

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيغدير حسين عبيد حميدي38101942110061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد مهدي مجيد حبيب39111941018130

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيابراهيم قصي ابراهيم عبد40111941016006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين سعد راشد41141942146014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيمريم ماجد كاظم حراس42121942080046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيتبارك نزار حسن عيسى43101942109028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد مهدي طارق مهدي44111941009028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيأزهار إبراهيم كاظم حسين45141942225002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيخديجة عبد الزهرة عبد الحسن محمد46151942041026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي ماجد شاكر احمد47141941022074

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائياكرم عدنان كاظم خزعل48261941034003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0الخارجياتاحيائيعبير عماد طالع هويدي49151942401029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور شاهين حثال طعيمه50261942120248

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيجمانة فاضل حسين علي51141942071014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0الخارجياتاحيائيغدير سعد جايش خفي52121942401031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيبرجس جمعة حسين محمد53181941135003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينبا مثنى شهاب احمد54131942097034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحيدر كاظم جبار حسون55161951371062

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد سعدون صبار بدر56121951026057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحسام عماد علي حسين57131951001021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمصطفى محمد حبيب رشيد58111951033029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية االمال للبناتتطبيقينبأ حميد سلمان احمد59111952070025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيحنين صادق شلتاغ فنجان60121952098009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمروان علي جاسم محمد61111951009078

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية الراشد االهلية للبنينتطبيقيسيف الدين محمود صالح دريب62191951119010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيكرار حيدر فرج جبر63151951020041

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحاتم كريم سلمان تاغي64111921029015

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء علي غازي عبد الصاحب65121922134070

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية الرشد للبناتادبيقمر عماد حسين جواد66131922109046
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كلية اللغات/جامعة بغداد477.0اعدادية يافا للبناتادبيضحى سعد طاهر حامي67131922107085

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية العامرية للبناتادبينور عالء قاسم كاظم68101922118085

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرحمه حسين عبد الجبار ابراهيم69101922129016

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمحمد رضا بديوي حسن70131921013043

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى جاسم محمد جواد كاظم71271921038129

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية المستقبل للبناتادبيعال نجم الدين عبد الزهرة لعيبي72111922101043

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد هادي صدام غضيب73151921013088

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية اليقظة للبنينادبيفاضل دحام سالم خضير74141921028167

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الغزالية للبنينادبيكرار ستار غالي مهدي75101921008104

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسن جواد كاظم صجم76261921047035

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعقيل سالم مطر بهن77101921010018

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر رعد عبد الحسين طاهر78131922118135

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء محسن جبار حسان79121922134075

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي انور مهدي فاضل80131921013029

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية الرحمن المختلطةادبياحمد رياض حسين عبود81231921165001

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزينب رؤوف عباس نيره82141922099045

كلية اللغات/جامعة بغداد634.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشمس حسين خضير حسين83121942102044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0اعدادية ابابيل للبنينادبيرضا مؤيد سابط مناتي84131921011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحيدر غازي فيصل احمد85141921015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء عامر سعيد جاسم86121922134046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمنير احسان محمد صالح احمد87191921013059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمر حسن عبد لطوفي88101941020138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيعلي ممتاز خليل ابراهيم89131941029048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيامير قاسم عبد خماط90111941020014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعلي كريم علي جعفر91121941043022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسرى حميد مطر عبود92141942099043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم عبد الستار صالح مهدي93191942191077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيصفاء ابراهيم كريم كاظم94111942106047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيأوس ياسر عباس احمد95181941040009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0ثانوية البالد للبنيناحيائيعلي محمد حسين نجم96121941008008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيغاده شالل عبداالمير علوان97131952073020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمرتضى كريم عبد الرضا محمد98131951012106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عقيل ناجي محمد99131951010044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيباسم عبد رجي دحروج100281951005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيعمر محمد عبد الكريم احمد101121951012011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزينب حسن كاظم علي102261942072018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيثناء خالد خلف محمد103221942105026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس راجي بدري مكطوف104221941096044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعمر سامي مرموص محمد105101941011067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية التقدم للبنيناحيائيعبد الحميد مجيد فرحان حمادي106191941062019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن خلف عبد107191941337069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيمحمد طارق حومد هلوس108141941200056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية العزة للبناتاحيائيبنين محمد فاضل حميد109121942118019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد هللا نعمه رشيد سرحان110101941055040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد شحاذه111191941114056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيمؤمل شاكر كاظم شاهين112251951049014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0ثانوية اآلفاق للبناتتطبيقيهاجر ليث فنر مهدي113121952114019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0اعدادية النضال للبنينتطبيقياحمد جواد عبد الكاظم عيسى114241951014001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية باب العلم للبناتادبيزهراء زيد علي محمد115121922123010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0اعدادية البلديات للبنينادبيياسر حيدر عبد محمد116141921037337

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية السيف العربي للبناتادبينور سعد نوري حمزه117131922111104

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيبارق حميد خليل عباس118291951025012

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيسجاد هاشم عبيد كيطان119241921151007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية زينب للبناتادبياسراء جبار محسن مظلوم120141922110010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية الشعب للبناتادبيضحى علي كاظم عبد السيد121131922098119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية تل السمر للبناتادبيرواء ثامر خلف عبد هللا122111922129010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيبشرى خميس يونس محمد123191922175008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب ماجد علي محسن124151922045068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية البهجة المختلطةادبيرفل جمال تركي عبد125261922167006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0ثانوية الرفاه للبناتتطبيقيزينب زياد خلف صفيح126271952080014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية حطين للبناتتطبيقينور صباح علي لفته127131952103027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيالرا ناصر عنيد سويلم128141952140041

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحسناء عماد عباس علوان129141922099019

كلية اآلداب/جامعة بغداد593.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي رزاق حسن كشيش130141921012040

كلية اآلداب/جامعة بغداد590.0اعدادية البطولة للبناتادبيشيماء عبد الكريم حمد ذياب131101922110066

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0ثانوية شهيدان للبناتادبيمريم عبد الكريم حكمت عبد القادر132311922052026
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كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد حسين خضير عبيس133141921037120

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد ماجد حسن خلف134151921009083

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية رقية للبناتادبيابتهال ابراهيم لفته خضير135111922069002

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية الزهور للبناتادبيهدير علي ناصر حسين136111922078040

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين حامد كاظم مزيد137141921030017

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الهدى للبناتادبيرقيه نجم عبد عباس138151922047042

كلية اآلداب/جامعة بغداد528.1اعدادية الخبير للبنيناحيائيعلي محمد عدنان حنون139111941007014

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعباس طاهر حسين علي140161951067025

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد عالء حسين محسن141151921001134

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد568.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس رحيم مظلوم142281942054044

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي عبد عون هادي ناصر143271921021056

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0اعدادية دمشق للبنينادبيمحمد عبد الستار حسون علي144111921021108

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0اعدادية النبوة للبناتادبياسماء حسن كاظم جواد145211922145007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيعلي زالل محمد عبد هللا146111921208023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيمصطفى نعيم عباس عويد147111921164014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0ثانوية طيبة للبناتادبيرؤى ابراهيم شاكر محمود148131922116020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه حسين حميد محمد149121922134127

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر عدنان جري جباره150141921049092

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0اعدادية الحي للبناتادبيفاطمه فالح جعفر موسى151261922107020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين سعيد فليح محيل152261921025022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية الرباط للبناتادبينور علي عباس عبد153111922121043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد ابراهيم عباس حسين154111921009036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد هللا مصطفى محمود حسين155101921035023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمقصد علي سلمان خضير156111921053095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيابراهيم هيثم نايف هراطة157111921042001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء فرج موسى علي158281922071015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر عبد علي فزع حسين159101921027081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية االصالة للبناتادبينور الهدى سليمان عبيد متعب160111922083048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء عامر حسين كاظم161121922102049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية الغدير للبناتادبيحوراء كاظم جوده كاظم162231922131016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية البطولة للبناتادبيسحر صدام اسماعيل ابراهيم163101922110057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيحسين أحمد سلوم حسون164111921001016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيكرار حيدر اسماعيل سلمان165211921042032
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية دجلة للبناتادبيرؤى زيدان خلف غاطي166101922095022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا قاسم رشيد سلطان167211921001042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه مكي مهدي هاشم168151942054210

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرجاء حسن عليوي ياسر169151942044057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عزيز حمد170221951302044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيبدور علي فاخر علي171281952075003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره محمد ابراهيم جاسم172101952110035

كلية األعالم/جامعة بغداد497.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيدعاء محمد جبار مدلول173111922095032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد494.0اعدادية االمال للبناتادبيريام داود عثمان عبيد174111922070045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية المثنى للبنينادبيطيف سعدي علي فياض175101921022030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0ثانوية المودة للبناتادبياالء عباس عبد الواحد عبد المطلب176211922132006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعبدهللا حسين جمعة راشد177121921047087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0اعدادية حيفا للبناتادبيأبابيل علي حمود حامد178231922122001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0خارجيونادبيعماد  خلف عبيد خلف179191921400024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه سالم خليفه حمد180121942105155

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر سعدي منصور جبر181151941004060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيزين العابدين حميد جليل محمد علي182241941018044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد عباس كاظم حمزه183121941005029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين احمد سلمان كاظم184161952226018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي مثنى فوزي ابراهيم185131951008043

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقياحمد عواد كاظم عبد186141951003002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسان يونس عبد187111851054004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى عبد الرسول صالح حبيب188241941003275

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمنتظر علي كاظم عبد189231941047080

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينور الهدى محمد رضا حيدر190271952091065

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينتطبيقيعلي قادر لعيبي علي191161951094084

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد العزيز لؤي عباس محمد192111951004058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرانيا عبد االمير رضا حسان193151942040044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيامنه سعد جمعه شرهان194111942081002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيمصطفى عبد هللا محمد خريس195141941184016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس جاعد حمدان196191941119027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمرتضى سعد حميد فهد197141951047096

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيالحسن علي خلف سمير198141951028008
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية التعاون للبناتاحيائينوران محمد محمد غالب محمد نصر199111942105151

كلية القانون/الجامعة المستنصرية583.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعادل طه كريم احمد200141921015043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية الغسانية المختلطةادبيفائز محمد شراد جاسم201261921156032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب راضي محمد صكر202131922086045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيقاسم مالك مطلك حاجم203271941154090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد بدر سلمان علي204121941007079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيامنه وليد محمد إبراهيم205191942188016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية االمال للبناتاحيائيشهد ثامر عبد الساده غياض206141942108086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيامير ستار عبد الحسن حافظ207151941008003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيسما الفرح سعد محمد صالح مهدي208101942139034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى جواد احمد اسد209151942047111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيابراهيم عمار علي مجلي210131941022003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى حمزه سبهان صغير211271951154185

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم صباح لفته عبد212131922107114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيريام عالء مهدي خالد213111942215056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى عزيز طه عيسى214261941012136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمحمد صاحب مالك نايف215251951011036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر حسن سنكي علي216151951005040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد حبيش217221951254005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد عبد السالم وهم محوط218141921029084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب احمد شنين حسين219131922094039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيطيبه ضياء حطاب زامل220131922081007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيغدير سعدي حاتم مهدي221121922110037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب سالم منخر فرج222151922058045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمحمد عبد الحسين ياسين نجم223131921025048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبيعلي احمد مهدي حسن224131921002051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية579.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي سمير جاسم خلف225131941020100

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الرميلة للبناتادبييقين رعد صبيح عبد الساده226151922044118

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن خالد رحيمه بريبت227121921009041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس احمد شنين عذاب228141921037148

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية االخالص للبناتادبيآيه اكرم اسماعيل ابراهيم229111922112006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبييقين محمد طالب علي230131922079063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد فرحان خليف عنيد231111921046001
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد عبد الحسين جبار كريم232151921018055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبياسراء عامر علي محمد233101922152001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياسماعيل داود مجول اسماعيل234111921053023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمه سامي اكرملي تركي235151922054088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد سالم حميد طايس236131921004005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةادبيمحمد عبد الواحد مشعان منصور237111921180165

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الرباب للبناتادبيهبه هادي محيسن بريدي238121922125137

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد مصطفى كامل وداعه239221941001094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد خالد حمد سماري240111941058004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسن حسين فليح زبون241141941050003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمروه رحيم ثجيل كطان242221942323274

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسن حبيب حاتم شدهان243111941023018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين تركي رجب حسين244111941029013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد هللا سالم عبد علي مرهج245231941001072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيقاسم حسين عثمان ذياب246231941010077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء قيس مجيد حسين247141942076058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسالم عادل خليل ابراهيم248251941007149

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياثير محمد سليمان محمد249191941041002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحيدر حسين حاتم حسين250151951071089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهلهل ناهي251161951355229

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن هالل مطلك بربيد252231951255053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي حاتم فاخر عصواد253141951201192

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الكرامة للبناتادبيبراءه رعد حميد مجيد254131922101019

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيعلي وليد صبر دويل255231921185015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية يافا للبناتادبيرقيه عبد الرضا رويع عنبر256131922107048

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية البصرة للبناتادبياستبرق كريم حسن بطي257111922109004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيمصطفى جبار محمد رهيف258111921200130

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية النعيم للبناتادبيضحى كريم عباس داود259141922073078

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية النسائي المختلطةادبيطيبه علي صالح عباس260211922218013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى اثير محمد علي خلف261111922063023

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمود احمد محمد احمد262121921023041

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب مدرك عبد الحسن جبيل263141942124017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيحوراء فالح عطية عبود264141942093013
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0الخارجياتاحيائيمروه سعد مكي علي265121942401034

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية المشروع للبنينادبيعلي رياض جاسم كريم266231921010058

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي هادي داخل داود267141921029064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد قاسم جثير محمد268141921030072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد حسن سهيل نجم269131921012095

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيساره محمد صبيح لعيبي270161942183056

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايراناحيائيزهراء منصور نعمه حبيب271131942210005

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيشهد ضياء محمد فرحان272161942185003

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب جميل مانع صحن273251942087036

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيمنتظر هاني داود حاتم274161941042016

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياتطبيقيعلي عبد االله ابراهيم حبيب275131951227006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة539.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيكوثر قاسم جمال حزام276161942244048

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة539.0ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمحمد صباح ريسان مشعل277221941016022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة509.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمسلم موازي فيصل منهل278161941067024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد محمد مسلم جبار279231941008017

كلية القانون/جامعة البصرة554.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيبهاء احمد فوزي محمد جواد280161951052011

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور عبد هللا عبد الرزاق عوده281221942150062

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي كنوع عبيد محي282161941039032

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزهراء حسين علي قاسم283161942241013

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن شعيبث جار هللا رومي284161941060024

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء سالم هالل فنجان285161942169043

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيسهام اسماعيل كاظم كريم286161942301022

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه جبار عزيز مهلهل287161942383114

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد حسن288161952154033

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياسيل رحيم جبار فرج289161952240003

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزهراء طالب جواد كريم290161952220010

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيشروق وسام حاتم طاهر291161952210071

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي مؤيد داود سلمان292161951357253

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي فرحان حسن فريح293161951359040

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح دعير شاهين294281851025018

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيخديجة مطير سهير عبيد295161952209017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي احمد سالم صيهود296161921016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0الخارجياتادبيشيماء شمخي جبر محمد297161922401080
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية االعالم للبنينادبيمهدي علي عبد الصمد احمد298161921045061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ضياء نوري عبد الحميد299161941001070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب فاضل عباس حبيب300161942283015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات عماد حسين علي301161942230005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيسجى نوري محمد عيال302161952462011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0الخارجياتتطبيقيخديجه خالد علي لفته303161952401023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة572.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيضحى صباح لملوم شده304161922179030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس عامر حسين عبد305231941257091

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء جابر طعيمه جبر306241942093051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب مطر بدر ياسين307161942200016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن شالل كاطع308221941096011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه خالد كريم هاشم309261942085051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0ثانوية القنوت للبناتادبيهدى عبد السالم حاشوش نعمه310161922206034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0اعدادية االصالة للبنينادبيمصطفى منخي منصور يوسف311261921035090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد قيس عبد الكريم ابراهيم312161921061013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيعال عبد الحسين سلمان جدعان313221942125185

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيشفاء ماجد كاظم جبر314161952338026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيسارة مقداد غانم حميد315161922294023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0اعدادية األبلة للبناتادبيهاجر باسم عبد الرحيم طعمه316161922171079

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0ثانوية دجلة للبناتادبيزينب عبد الرحمن علي محمد317201922109018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك مشتاق طالب سلمان318161922210026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيعلياء عبد االمير عبد الزهرة معتوق319161922258021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0الخارجياتادبيياسمين عماد جاسم محمد320161922401148

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة585.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينور الهدى زهير نيروز فليح321161952380061

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0ثانوية المبادئ للبناتادبيايات جبار شيال غانم322161922177003

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0الخارجياتادبيايه كريم فالح عبدهللا323161922401015

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينادبيمحمد سرحان ذياب خمام324161921390009

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية دجلة للبناتادبينور الهدى حيدر خضر عبد الرضا325161922243055

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه يحيى محيل ثجيل326161942152181

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيايهاب باسل عبد الرزاق داود327331951001006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل653.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين نزار هادي ذنون328171942232089

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0ثانوية القبة للبنينتطبيقيعبد االله محمد عباس بيرم329171951081006

كلية العلوم/جامعة الموصل652.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبيدة عماد فاضل جاسم330171941017166
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كلية العلوم/جامعة الموصل630.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيصبا صالل غانم سلطان331331942040112

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزهراء يحيى قاسم اسماعيل332171942272017

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيهند محمد احمد حميد333171942238083

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور فاضل حسن سعيد334171952290089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيوجدان حسون شعبوط حرج335171942325022

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل482.0ثانوية امام غربي للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم طه سليمان336171951046006

كلية الحقوق/جامعة الموصل476.0اعدادية برطلة للبنينادبيخليل ستار علي حسين337171921067013

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيجوان مصطفى عثمان عبد هللا338311922081014

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسوسن شاكر تركي حسين339171842273114

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل436.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبياحمد محمد حسين عبد340171921360005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل655.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيبسملة ميسر غانم ذنون341171942262030

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل606.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيايالف عبد المنعم كركه محمد342311942038008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل525.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائييمامه عبد العزيز حميد لطيف343311942047215

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاحيائينادية صفوان عارف جاسم344311942070028

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيرحمة عبد هللا فاضل محمد345171942077014

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل444.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياسراء عبد الجبار الياس حسين346171942237004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيامل موفق موسى صالح347331942040015

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0ثانوية الزاوية للبنيناحيائياحمد سعد عبدهللا جاسم348171941039006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيايمان محمد عبد هللا خلف349171942242015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0أعدادية االمين للبنيناحيائيعلي ناطق محمد علي350171941019060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد العزيز بسام محمد سليمان351171941021039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد السالم مؤيد اسماعيل مكي352161951006063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنة جمال محمد حميد353171942281192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيحاتم طالب حمد محمد354171941212009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد علي محمود355171941011015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايه عبد المنعم كركه محمد356311942047034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيندى سالم ابراهيم علي357171942359018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد محسن كيطان محمد358171941112074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيشيماء عالء الدين ادريس محمد359171952231052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل651.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركياادبيمحمد احمد حمادي خرو360131921244003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0ثانوية بعويزة للبنينادبياحمد فيصل مصطفى خضر361171921083005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ثانوية السالمية للبناتادبيسرى حمزه حسن علي362171922322003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائيفضه وعد عبد الرحمن حمو363131942243014
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل502.0اعدادية صفية للبناتاحيائيفاطمه محمد سالم احمد364171942295059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيرغد علي محمود علي365171942301063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيخديجة غازي فيصل عبد الجليل366311942058015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيشيماء اكرم صبري مصطفى367331942043015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية سومر للبناتاحيائيآيه وعد حمادي سالم368171942314008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية صفية للبناتتطبيقيمروه نامق سليم محمد369171952295020

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0ثانوية االمل للبناتادبيتبارك احمد هاشم عبد370311922049005

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد ناجي ابراهيم علي371191821013052

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية السيد حمد للبنينادبيصفيه صباح يونس صالح372171922075003

كلية اآلداب/جامعة الموصل646.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهند بشار علي حسين373171942231442

كلية اآلداب/جامعة الموصل558.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيكرستين وليد رشيد الياس374171942245065

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقيتمارة مشعل دحام احمد375171952280016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل592.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيخطر فالح عبد ظاهر376171922181005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0اعدادية الحكمة للبنينادبيرامي بشار زكي ابراهيم377171921009029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيشهد نوفل نذير يحيى378171922321004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ايسر- الخارجيات ادبيرحمة محمد بعث فهمي379171922403057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ثانوية تل الهوى للبنينادبياسيا حمود عثمان جزاع380171922181001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ثانوية زنوبيا للبناتادبياسراء سعد عبد اللطيف حميد381171922264002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل591.0ثانوية السؤدد للبناتاحيائيشوق كريم حمود فراج382101942122007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل562.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغفران خالد عبد الملك محمد علي383171942231320

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمود مشعل خضر صالح384171941104074

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل452.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائييسرى غازي حسين وهب385321942066046

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل447.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيمحمد حمزه حسن احمد386171941169027

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل433.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقييوسف مدحت صبيح سعيد387171851011239

كلية االثار/جامعة الموصل449.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيبراء يوسف احمد حسن388171942283026

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل447.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحينادبيصفوك فائز عويد حماد389171921206020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل426.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبينبأ الياس احمد جمعة390171922293037

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية512.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيابرار حميد مروح نهار391101952095001

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية كميت للبنيناحيائيمحمد ريسان فاخر حمادي392281941015019

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين عباس دعيم393161951039055

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيالحسن احمد محمد ابراهيم394121941005003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيولي الدين حيدر صباح رضا395111941024050

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه نبيل خضير عويد396141942140116
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمؤمل عادل عبد الرضا رمضان397161951026068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك فاضل مهدي جعفر398251942096076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عادل جابر مكت399251941044224

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضياء الدين محمد سلطان400251942096304

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد طالب محسن محمود401251941050005

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيفاطمه عباس صبار خضير402251942062655

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين علي حسين عيسى403231941055014

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيزيد صالح بدر عبيد404231941008079

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيضحى محسن صاحب محمد405241942168088

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيغيث فارس شاكر خرباط406231941165033

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسن مزهر جاسم حسين407231941165009

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسام جبير جموع حسين408251941150077

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير محمد رضا كاظم409251941007036

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء ميثم ثجيل هادي410251942056062

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير قاسم عبد الحسن مهدي411251941150051

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرؤى حميد يوسف عبد412251942095034

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيماجد وحيد علوان سعيد413261841171012

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0الخارجيوناحيائيجبار ستار جبار عباس414131941400005

كلية العلوم/جامعة الكوفة476.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى نزار عبد الرضا يوسف415161951426031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن حسين محمد صكر416251941001050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمنتظر جليل غضيب كاطع417261941208053

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيأحمد يحيى عزيز عباس418251921008002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محسن حسين حنون419121921048123

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم محمد جاسم تقي420231942271376

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء ثابت حسن مطلك421251842086030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0الخارجياتاحيائيزينب بدر عالم كاظم422251942401031

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهرة سلمان حسين423241942220424

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائياسيا محمد جواد بردان424241942135006

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيغسق صبري عبد االمير عباس425251952097006

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمرتضى عالء طالب صكبان426251951007195

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي طه سالمة نايف427231921011068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيحسن حسين علوان حمادي428251921022005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين صالح ابراهيم اسماعيل429241921017034

59 من 13صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه عبد الزهره حمزه عبد430251922064066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيحنان جليل ابراهيم حران431231942144022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء باسم دخيل مراد432251942056051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضحى علي عبد اللطيف محمد حسين433251942084617

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد حسن حميد كريم خضير434251951009097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمرتضى يوسف حسن جاسم435251951009111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين جليل مالل عباس436291951007036

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيرضا عزيز محمد صالح كريم437251941001116

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين مشكور كاطع عبد438251951205045

كلية التربية/جامعة الكوفة503.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيتقى علي كامل جبر439251952170029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيبنين عطيه حسين هادي440141922136011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيايمان سجاد كاظم عبد441251922082002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيضحى حسن هادي جاسم442251942062563

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايمان قحطان عدنان نعمه443271942060044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرونق فرحان هادي عبادي444231942119095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيدعاء فيصل نعيم غانم445221942399005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء نزار عبد الحبيب يوسف446251942059311

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيهيام عادل شعالن يسر447161952309050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتتطبيقياالء احمد حسين حسن448241852144001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيهدى رشيد مويح دويحي449221952187021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيهدى علي خلف مراد450271952055056

كلية اآلداب/جامعة الكوفة450.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرهام طالب جندي سلمان451251922086094

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيليلى سيد علي حسن452251922056083

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيكاظم صباح ضاحي عامر453251921015027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة517.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرانيا اياد كاظم ماشي454271942079041

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة524.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي قاسم عبد العباس عبد455251921012140

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد مطير جبار حلفه456251921116007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيحسن علي ناهي جبار457251941048004

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء عقيل ادريس عزيز458251922091039

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء فالح حسن عباس459251942084247

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيسجاد علي حسين غياض460231941040021

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل علي خلف461231942153068

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين بيوند علي كرم علي462251951150059
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كلية الفقه/جامعة الكوفة425.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء نجاح رحيم جبار463271922095017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة450.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحسن تقي جوده نعمه464271951020005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبدالرحمن حارث ناظم جواد465181951040029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيضياء الدين عواد خلف صالح466171951005047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى نزار احمد سلمان467181941003057

كلية العلوم/جامعة تكريت604.0ثانوية آشور للبناتاحيائياالء خلف احمد هامان468181942243003

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيدنيا كاظم عبدل فرج469201942334084

كلية العلوم/جامعة تكريت562.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيفرح ياسين محمد عبد470181942374045

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت558.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائينجوى غازي مرهون شكر471131942244011

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت467.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي عباس حسن علي472261941044030

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعزام كريم نعيم كوشان473141941012026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت510.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيهمام جاسم محمد خلف474181941318009

كلية الزراعة/جامعة تكريت451.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيموسى عبدالباسط سرحان حسين475181941113022

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0اعدادية القدس المسائية للبنيناحيائيعبد الرزاق عزيز ضاحي صالح476191941338029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0ثانوية البراق المختلطةادبيمحمد اسماعيل علي فرحان477121921177019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0ثانوية البراق المختلطةادبيعلي حسن محمد نايف478121921177012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبد هللا479171921035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد سالم عبد الحسين حسين480181921085028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيزينب كاصد عبد االمير موسى481181942375023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبدهللا قاصد نعمه عبدالصاحب482181941085026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0الخارجياتاحيائيعبير عامر عبد هللا عباس483121942401029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0ثانوية الدور للبناتاحيائيرفل عاكف ربيع صالح484181942161021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح محمود احمد485181951149002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية الريان للبناتتطبيقييسرى حامد علي ابراهيم486181952250042

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0ثانوية القدر للبنينادبيمحمد محسن علي ياسين487211921089054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيبكر غزوان علي عبد هللا488321941040003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيرائد ابراهيم حمود عياش489201941048063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيبسعاد عبد المحسن حسين محمد490181942318006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيباقر محسن عجة طحيور491291941153051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيقتيبه محمود عبد خليفه492181941040033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي صالح ناجي زوين493111941048013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائياسامة سعدون نجم راشد494111941203029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعقيل شهيد شالل اخنيس495241951001024
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقياياد قاسم راضي مغيطي496161951135002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيخضر أحمد خضر عبد هللا497201951038001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيامير عامر عذاب علوان498271951020004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0اعدادية العباسي للبنينادبيباسم محمد حمد نجم499201921020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيوضاح اياد خلف محمود500181921287018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0اعدادية غطفان للبنينادبياحمد خليل حمد جاد هللا501181921042002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيغزاي عباس علي عبدهللا502181941035087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائياحمد سركوت عبد هللا عبد القادر503201941302026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياستبرق اسحاق معلة مهودر504161952301002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية القورية للبناتادبيرقية عبد الكريم بيج دحام505201922110022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيفضيلة عبد هللا حسين محمد506181942318012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرانيا رياض حميد عطشان507181942170032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائياخالص عطاهلل محمد زبط508181942200001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيمروج صبحي محمد عطيه509181942200020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغفران موسى شعيوط جبار510241942220390

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمنى علي حسين حسن511201942253005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيهيفاء علي شعبان علي512171942048009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيبتول علي عبيد جبر513231942185004

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0ثانوية يثرب المختلطةادبيعبد هللا فاضل احمد سالم514181921043005

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيجمال فاضل متعب عباس515181821292005

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيياسر محمود طه احمد516201921201048

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية النصر للبنينادبيليث شحاذه عبد ابراهيم517321921011020

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية الفاروق للبنينادبييحيى هادي يحيى بريسم518181921094015

كلية اآلداب/جامعة تكريت465.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمد نبيل نومان حسن519181941147025

كلية اآلداب/جامعة تكريت455.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيآية شاكر محمود حسين520131942227001

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيخالد محمد عبد هللا خلف521201941015023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية المكوك للبنينادبيعاتكة شهاب احمد محمد522171922051008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0ثانوية باقرته للبنيناحيائيحاتم سعد عزاوي احمد523171941082002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيسعد محمد موسى فاضل524181941036020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد فرج525171941075023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعلي عبد هللا حمد سليمان526311941001029

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيخوله منتظر جابر ناصر527241942124044

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء كريم عبدهللا صاحب528241942092033
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كلية العلوم/جامعة القادسية552.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الهدى محمد حمزه حسن529241942139148

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيامير مايح علي خليل530241941034003

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيزيد جعفر فخري عبد الحسين531291941005051

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية الجهاد األكبر للبنيناحيائيعلي عبداالمير نوماس مناحي532131841013014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية528.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيضرغام ليث سلمان عبد هللا533241941008059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد جياد مكطاع مطشر534241941027015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين علي ميزر خشان535241941036037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيفرحان عواد سلطان عبود536241941013090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى طالب رعد كزار537231841051093

كلية القانون/جامعة القادسية546.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحازم محمد لفته فتين538241921013009

كلية القانون/جامعة القادسية495.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيامين عبد الحسين ابراهيم محسن539241921039002

كلية القانون/جامعة القادسية490.0ثانوية المهاجرين للبنينادبياحمد جابر كاظم علي540241921033002

كلية الزراعة/جامعة القادسية477.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينور عبدهللا سلمان حسون541241942094121

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين مهدي عبد زيد زغير542241941203111

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيجنان عواد جحات مجيد543241952093015

كلية الزراعة/جامعة القادسية435.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمصطفى جبار خلف كريم544241951018052

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقينور الهدى صباح مجهول الوي545241952220149

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيكاظم حسن سعيد فرج546241951027038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0ثانوية النورين للبناتادبياالء هاشم جاسم طالل547241922138033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسن حسين عبيد حسن548241941018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد رحيم صيهود عبيد549241941008110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه صالح عبد الحسين شعيل550241942108168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعباس سالم عجيل سلطان551291951153175

كلية التربية/جامعة القادسية572.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيعذراء كامل فريطن ابراهيم552241942080112

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمصعب علي حذيو شالل553241941012093

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية434.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه رائد عبادي عمران554241922101022

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0اعدادية الشافعية للبناتادبيوالء محمد كاظم علوان555241922111045

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب هادي مدلول جوده556241922094022

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية عفك للبنينادبيحيدر علي وناس عكار557241921011007

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ثانوية صفية للبناتادبيسجى رحيم عبد النبي عباس558291922084037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية سومر للبنينادبيذوالفقار علي كاظم ظاهر559241921009023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي سعد غازي موسى560241921014047

كلية االثار/جامعة القادسية458.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد كريم حسن عبود561241941006039
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الصمد خضر سعود562101941205089

كلية العلوم/جامعة االنبار661.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيسجى عبود محمد حميد563191942295007

كلية العلوم/جامعة االنبار638.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياسيا احمد ابراهيم فرحان564191942137004

كلية العلوم/جامعة االنبار623.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا سالم عبد الزهره مزيد565221941304005

كلية العلوم/جامعة االنبار620.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمة عبد الرسول عبود احمد566191942234027

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياميمه حاتم هادي حسين567191942245002

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0اعداية المعراج للبناتاحيائيشيماء محمد متعب مهدي568101942113055

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0اعدادية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد حميد شيحان عبد569191941338055

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيآسيا خالد سعود خسباك570111942218003

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيهيثم يوسف حاجي حسن571331941008035

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار534.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمها عامر ابراهيم عبيد572191942188123

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار509.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرغد عامر ابراهيم عبيد573191942188040

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار494.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد جمال محمد حويش574191941011138

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعماد طارق حسين علي575191941041025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار534.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعلي عدنان داود ظاهر576191941011112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن عارف سلمان صالح577101941205046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0اعدادية جصان للبنيناحيائيمنتظر مجبل نهابه علي578261941036010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حسن عبد هللا خلف579191941337048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياسراء عمار نايف حنوش580191942202007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيعلي عدنان عواد فيحان581191921361041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار438.0اعدادية المتنبي للبنينادبيابوبكر الصديق رعد عبد غريب582101921027004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار483.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيمصطفى ثامر محمود ذعذاع583211941247015

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيجمال يوسف حمد حسن584191941359009

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0خارجياتاحيائينور احمد عيدان جاسم585191942401019

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيعذراء سعدي حميد رشيد586191942242006

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0اعدادية بروانة للبناتاحيائيفاطمه رعد يونس عبد587191942151043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار615.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمصطفى محمد فاضل خلف588191921070030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار483.0ثانوية االمام العادل للبناتادبينورس عبد الرحمن جدوع علي589191922159028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيقاسم محمد مشرف فرحان590101921035033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0اعدادية العال للبناتتطبيقياسراء صباح نور الدين عجاج591191952156002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد ضياء عبد الجبار خلف592191951004021

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0اعدادية الحكيم للبنينادبياحمد عبد الحسن صالح مهدي593231921044004

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار423.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي حمزه عبيد سرهيد594231921044053
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار422.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى سعد حريجه ماضي595141921028234

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار474.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيعثمان حميد عبد هللا علوان596101941032023

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار470.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيعبير بدر خليف عبيد597201942162015

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار455.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحمزه عدنان ثعبان حسين598241941207047

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار453.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةتطبيقيضاري ابراهيم محمد محسن599191951348039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياشجان عراك محمد عبد600191942186004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيهاجر زكريا محمد علي601191942155036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0ثانوية النجاح للبنيناحيائيمحمد حسن تحويل عبد602191941289013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيغفران عبد داود عبد603191942370177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيمؤيد حجاب صالح خلف604191941337065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد خضر عبد العباس مغامس605161951363009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيامير ظاهر حبيب كاظم606231951046006

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار435.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلي رشيد يحيى كاظم607211921220007

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار431.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعلي فالح حسن ناصر608201921022062

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيمريم وسام جاسم حمادي609191922204029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتادبيميمونه أحمد حميد رجب610191922370157

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيطيبة اسماعيل خضر عباس611191942175048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيرغد عبد الستار عباس حمود612191942212011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيمريم أحمد عجيل فياض613191942226090

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيحنان عبد اللطيف ايوب محمد614191952189005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيعذراء عبد الرحيم ناصر حسين615111952082016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية حواء االهلية للبناتتطبيقيآيات محمد عبد الرزاق عبدون616231952153001

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0ثانوية بردى للبناتادبيانسام مزهر احمد عبد617191922251002

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيطالب فاضل حماد روكان618191921348115

كلية اآلداب/جامعة االنبار484.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيميساء سعد حسين علي619191942303014

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا خلف عطية620291851004171

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار459.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد مجيد كمين عجيل621291941004005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حيدر ثامر كريم622231941003049

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم محمد623241941076028

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيزينب محمود فياض طالل624191942270021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0اعدادية القدس المسائية للبنيناحيائيبدر الدين علي محمد حمود625191941338012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيصالح سيف هللا ابراهيم سلطان626181941020036

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيسجاد ماجد زغير زاهي627231941171011
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيهند فائق مصطفى مجيد628191952178037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0ثانوية قوش تبه للبنينتطبيقيسامر صالح جاسم محمد629311951029001

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار436.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيياسين محمد كليب صكر630191941040118

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار436.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيمنصور احمد الفي حذران631181951004033

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيشاكر مثنى شاكر محمود632101941015019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية572.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيرامي باسل عبد هللا محمد633141941042022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481.0اعدادية سيناء للبنينادبيمحمد عبد االله حامد محمد634131921019047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0ثانوية الفاروق للبنينادبيعلي طارق عبد الحسن كاظم635141921054026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمرتضى حسن عزيز لفته636141921028218

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتاحيائيايه فؤاد حسين علي637321942029010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتاحيائيساره فؤاد حسين علي638321942029034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيفارس احمد حسين علي639101951020131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيابراهيم فاضل عبد مجيجيل640131951257003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية515.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين جوده غازي641111941203095

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية513.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيكرار حيدر عبيس محمد642271941033034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائياستبرق طالب ستار وادي643111942221001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور الهدى عامر كريم عباس644181942392034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيانتصار علي الجيلي عبد الرحمن645101942129004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0ثانوية اسمرة المختلطةتطبيقيسجاد احمد حمزه حسون646231951202002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيعلي رحيم عماش سلمان647241951157010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0ثانوية الكرار المختلطةادبيشيماء ثامر ابراهيم علي648111922165008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيمريم جبار عبود صبر649151922080052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0اعدادية البطولة للبناتادبيافيان جمعه نايف ابراهيم650101922110011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية568.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيهبه سالم عبد الحسين محيسن651151942061026

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهدى علي احمد كاطع652111922089127

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيدعاء سعد صالح مهدي653151922054030

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيحوراء ابراهيم هادي علوان654121952122014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعماد صباح عبد جالل655191921013036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزمن نجم عبد زغير656141922139023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه عبد المحسن جعفر محمد657121922090062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحيدر علي محسن لفته658111921057029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم زهير عباس حريز659131922070069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيعذراء رحيم حميد عليخ660141922115069
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية537.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيليث احمد قاسم زين العابدين661121921003071

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0الخارجياتادبياسماء خميس حمود عيفان662121922401002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء اسماعيل محمد عباس663101922125013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ثانوية الفاتح المختلطةادبياحمد هادي عبد هللا عبد664121921174003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسالم عباس خضير محمد665141921012024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمهدي حسن علي موسى666151921006119

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيرامي رياض رحيم فاضل667101921160017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين فاضل عبد علي حسن668141921045011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية463.0ثانوية الريف للبنيناحيائيمحمد خضر عبيد حمادي669121941029035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعالء حسين حديد عبد670231951256041

كلية األعالم/الجامعة العراقية467.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايه علي محمد شلتاغ671131922071012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيسجاد حسين عباس حسين672231951005023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيصفاء جواد حسين جبار673241951202025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد حمزه كاظم حسين674231951251258

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي كريم عيدان ابراهيم675231941060113

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0ثانوية البدور للبناتاحيائيساره محمد ناصر حسين676231942085013

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل525.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الكريم عبيد677231951251180

كلية العلوم/جامعة بابل581.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائييوسف ناظم جاسم علي678231941165042

كلية العلوم/جامعة بابل575.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي كاظم عالوي ساير679231941022036

كلية العلوم/جامعة بابل562.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيدعاء حمزه علي صاحب680231942086057

كلية العلوم/جامعة بابل541.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار صباح حسن جليب681261942120224

كلية العلوم/جامعة بابل538.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيحسن حمودي محمد عبد682231941018007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد الشاطي683231942271332

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينغم رشيد علي عبد684211942093075

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينوره رضا حميد عبد685271942160197

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0ثانوية األغاريد للبناتتطبيقيصبا طالب مهدي عظيم686271952092019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل572.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى رعد جفات كاطع687231942080133

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حميد مجيد جار هللا688271941005152

كلية القانون/جامعة بابل511.0اعدادية القاسم للبنينادبيزيد عالوي عباس حنشل689231921006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيفضل حسام عبد الحسين عيسى690231921040023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبياشرف حسين كيطان جار هللا691221921254005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0اعدادية المعراج للبنينادبيمحمود صباح بلبول خزعل692111921024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيكوثر هادي عبد زيد جواد693231922121037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0ثانوية مارب المختلطةادبيسجاد رحيم كاظم فرحان694241921159011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيشهد عماد حسوني علي695231942086114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعباس حسن هادي عبد العباس696231941028015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرانيه فراس جميل صالح697231942147017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير حازم عبيد راجي698231941012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0الخارجيونتطبيقيعلي مؤيد حسن حسون699231951400036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل600.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيبشير عناد باصي علي700231941198009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي سعد نايف شياع701221941040106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيحال سعيد صموت نايف702231952271026

كلية اآلداب/جامعة بابل433.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيداليا رعد هاشم يوسف703231922271028

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعلي غانم عبيس عليوي704231921038020

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ثانوية ابن سينا للبنينادبياحمد علي محمود سعود705231921029002

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ثانوية حلب للبناتادبيزهراء زياد خلف مسلم706231922129005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0اعدادية الربيع للبناتادبيزينب عباس كريم مهدي707231922098062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0اعدادية الثقلين للبنينادبيهشام زيدان هالل خضر708291921009157

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسجى ياسر محمد اموري709231942091053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيطه ياسين سعود حسن710231951001021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين557.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيستار عبود صالح عطيه711111951054003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين547.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقينوران محمد غني سلمان712131952238009

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى علي عبد حسن713101941022097

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي حيدر جعفر جابر714141941022065

كلية العلوم/جامعة النهرين480.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيضحى نشأت عبد الرسول مراد715151952046022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين535.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين تطبيقيمحمد عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الكريم716131951236011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين497.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيمريم شهاب عبد علي717111952108029

كلية الحقوق/جامعة النهرين584.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد جاسم صبر محمد718141921012055

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558.0اعدادية العامل للبنينادبيياسر عامر حميد عطية719111921015118

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى572.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار قاسم مزبان حاتم720251951150089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيحيدر اسعد مطير عجمي721161951143008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيتبارك هادي فرحان خلف722131942244003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى577.0ثانوية جنة العراق للبناتتطبيقيرحمه زهير خلف جاسم723181952221012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى572.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمصطفى هادي محمد نافل724281951002079

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيخلف صالح محمد سليم725211941084014

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمنار قاسم احمد عبد726211942139161
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كلية العلوم/جامعة ديالى571.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين حيدر عايز محسن727211941001012

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمها حسين خضير حسن728211942121121

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسين محمود احمد شاكر729211941274012

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهجران حيدر ابراهيم جميل730211942097158

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهدى عبد هللا هندي جرمط731211942125059

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيوسن مجيد حسن فياض732211942120044

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم عبد الحق اسماعيل كاظم733211942140182

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى560.0ثانوية الصدرين للبنينادبيمصطفى باسم سلمان عبد734211921056027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى526.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى جالل محمود شهاب735211942138165

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى453.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيابراهيم شاكر محمود ابراهيم736141921210002

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى515.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائياحمد جبار جواد محمد737211941066002

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى500.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيختام راشد حميد عليوي738211942125014

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى498.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيعلي صادق محمد صادق739131941257036

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى496.0اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد شعالن حمدي ياس740211941023003

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرويده محمود محمد يعقوب741211942294039

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيابتهال ياسين اسعد حنو742211942293001

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسماء قاسم محمد حسن743211942090010

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعبير ياسين خضير عيدان744211842264023

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيلبنى وائل سلمان احمد745211842103043

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيبراء قابل هاشم محمد746211942264005

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء فرحان ناصر خليف747211942165031

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0اعدادية الطلع النضيد للبنينتطبيقيوليد عدنان داود سلمان748211951038026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى471.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمها جالل محمود شهاب749211942138143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيزينب ثامر حسن غضيب750211942257011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى445.0اعدادية الرياض للبنينتطبيقيرضوان صباح وهاب صبح751201951023008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى444.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيايهم اركان علي زعيان752181951283002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد هادي ياسر لفته753141941208204

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى469.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينورا حقي اسماعيل ابراهيم754211942093080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0الخارجياتاحيائيدعاء راضي علوان عنتوك755211942401022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى478.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحيدر عامر شتان جاسم756271951037009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيهاجر حافظ محمد خلف757211942137145

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحسين علي محمد خلف758131921038014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية المروة للبناتادبيرنده صباح عبد اللطيف حسن759211922158014
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد موفق رحيم عبدهللا760211941013112

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب نعمان حسن حمد761211942140103

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيساره حيدر ابراهيم جميل762211942097065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرانيا محمد محي شكر763211942137048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0الخارجيوناحيائيفالح عبد المهدي صالح خليل764211941400029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيارياس قاسم جاسم محمد765131942120001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين محمد عالوي صالح766241941016034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك نور الدين جابر عباس767211942125009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد هادي فحيل مضحي768261941009058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية االماني للبنيناحيائياحمد وحيد ولي دارة769181941102004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيميسرة صالح مجيد كاظم770211942208019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي رشيد عاجل خويص771221951069056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيشيرين نزار شمس الدين محسن772201952345036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمنتظر هاني لعيبط شرهان773281951011157

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية الحداثة للبناتادبيشيماء محمد مشحن جياد774211922115016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء673.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب عطوان هاشم خدام775271942087085

كلية العلوم/جامعة كربالء576.0اعدادية القلم االهلية للبناتاحيائيبراء باسم عبدالحسن جواد776181942275015

كلية العلوم/جامعة كربالء575.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيزهراء خليل صالح فياض777231942131028

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيطارق حامد رزاق سلوم778261941155023

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيمصطفى كاظم سعيد عالوي779131941236016

كلية العلوم/جامعة كربالء518.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيكرار حيدر فاضل جعفر780271951001097

كلية العلوم/جامعة كربالء486.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيصادق جميل كاظم محمد781271951024043

كلية العلوم/جامعة كربالء480.0اعدادية الوقار للبنينتطبيقيكرار حازم قاسم جاسم782271951046076

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء520.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيامير احمد شهاب احمد783271951013013

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء487.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقياحمد كاظم عبد جياد784231951006002

كلية القانون/جامعة كربالء524.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي عباس عبد زيد عباس785271921006040

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين عالء عبد الحسين محمد786271942160042

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر فاضل نعمه طالب787271941153101

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي حسن علي عبد788101941022075

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيزين العابدين حليم عبد العباس مصيخ789231941204010

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار رحمن عليوي خريم790271951151049

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيحنين مصطفى مزعل جاسم791271952079004

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيصفاء نعمه هنداوي عبيد792271851006016
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كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيليلى محسن عبيس حسين793231952093012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيموسى قاسم كاظم محيميد794271921016195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيكرار علي عباس حيدر795271921048049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية عشتار للبناتادبيهند رعد كريم ناصر796231922125047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيمرتضى حسين انور حسن797261921047180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي اركان سعود حسون798271941009071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسن عماد كاظم عبد799271941046016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيحنين عباس مهدي هايس800271942076012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيابتسام ستار جبار جدوع801271942160003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيسجاد علي كاظم ابراهيم802271941153041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيرضا فاضل حسن عيسى803271941007049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغاده محمد عفيفي محمد804231942271310

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيرسل يوسف جبير حمزه805271942062040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه حاكم عبد علوان806251942059216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيدينا ضياء عباس عبد الصمد807271952066006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمؤمل جبار عبد زيد كاظم808271951024071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيكرار عبد مسلم جبار حسن809271951024068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيعذراء سعيد ناصر حسين810271952160107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسراء قاسم فرهود حمزه811271952160012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيسيف عماد لفته عباس812271951003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الفاطمية للبناتتطبيقيكوثر محمد كامل حسن813251952068016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقياحمد جميل كاظم محمد814271951024002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعبد هللا هادي حميد هاشم815271951046055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين عبد هللا صاحب علوان816271942056065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين علي حسين كاولي817271841002066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيحنين سالم جبار مهدي818251942057018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء440.0ثانوية باب العلم للبناتادبيتبارك مازن فاضل احمد819121922123004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء430.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيايالف حسن حمود عبيد820271922072006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0اعدادية االفتخار للبناتادبيرسل زياد راهي مهدي821251922079038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0ثانوية الحرية للبناتادبيمنتهى سعد جواد فرحان822271922099057

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرسل علي حسن محمد823271942059038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر عادل كامل علي824271951013046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0اعدادية المسيب للبناتادبينبأ محمد عبد عبيد825231922117101

59 من 25صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار591.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن كاظم جوده مشني826221951010019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء جليل جاسم كاظم827221952199022

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر سبتي جمعه حسوني828221941003245

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0اعدادية أور للبناتاحيائيوفاء عالء حسن محي829221942154104

كلية العلوم/جامعة ذي قار574.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات عبد الرضا عداي تبينه830221942103006

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيحمزه حازم شهاب خالوي831221941028023

كلية العلوم/جامعة ذي قار570.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيزياد ثامر زهير سلطان832241941035051

كلية العلوم/جامعة ذي قار492.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمجتبى كاظم عبد وحيد833161951303019

كلية العلوم/جامعة ذي قار492.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيحسين طلب مزبان جاسم834221951029017

كلية العلوم/جامعة ذي قار485.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد نواف مسلم اغضيان835221951002005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتاحيائيروزه علي غالي علي836221942144002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار526.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمسار سعد عبد الخضر شمخي837221942165113

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار507.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيهيثم محسن عبد الرزاق علي838221851022101

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياسراء مطشر عاشور عوده839221942108002

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيشيخه احمد عباس داود840161952218052

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار445.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيحنين سعد شاكر مكطوف841221942425008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم كريم حسن مطر842221942153298

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيوليد خالد هادي مزيعل843221951300212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيهنادي علي شمخي جبر844221942108050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيحيدر عبد الكاظم عبد الرسول سلطان845221951049008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمسلم عبد هللا نعيمه سويجت846221941035227

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعقيل رحمن كاطع دخيل847221921054023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0اعدادية االعتماد للبنينادبييوسف صالح عطشان شنان848291921010150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين فليح رواك سلمان849291921010044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهجران جاسم محمد ضميد850221922107027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ثانوية التآخي للبنينادبيمحمد عناد حربي نهار851291921018042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيخالد عبدهللا سعود باني852291941007128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار580.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين ناصر حاجم محي853221951011027

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار490.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيزهراء خالد دايم كرموخ854241942158002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيعلياء حيدر جبار عبد علي855221942162080

كلية اآلداب/جامعة ذي قار436.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعمار حسين طعيم حسين856291921021059

كلية اآلداب/جامعة ذي قار466.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقياديب عبد الحسين ضامد شرشر857221951081007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحسن عباس عايد شدود858221921041008
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار476.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيحوراء عقيل سلمان جاسم859221942147021

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيوائل وليد حسين أحمد860191921348260

كلية األعالم/جامعة ذي قار471.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائياحمد نزار علي حسين861181941040006

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي عقيل حسن موسى862271941150072

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0ثانوية مرج البحرين المختلطةتطبيقيعلي حسين ناصر جبار863221951346003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد اسماعيل رمضان حمد864201951312080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك506.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينتطبيقيحسين خليل صياد رجب865201951060004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك647.7تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين تطبيقيمصطفى صلهام عبد القادر اسماعيل866201951399004

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيايمن عصام يوسف عبدهللا867181941020018

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيعلي شهاب احمد نومان868201941023023

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائياستبرق هاشم كاظم حمادي869131942244001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك510.0اعدادية الواسطي للبنينادبيسعد هه فال فؤاد كريم870201921079022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك550.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف خضير عزيز محمد871201941048235

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0اعدادية الفرات للبنينادبيفالح حسين بكر احمد872201921007065

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي قاسم محمد شيال873201921007054

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين ادبيسوران جاسم رشيد احمد874181921381007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيانوار عبد الكاظم عبد الحسن داحس875221942128007

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك498.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين احيائيديار محمد احمد حسن876201941305018

كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرسل باسم أحمد عبد اللطيف877201942109037

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين احيائيمحمد يوسف علي محمد878181941380068

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمود مجول أسعد محمد879181941147027

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمحمد صباح محمد حسين880201951259274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0اعدادية الواسطي للبنينادبييونس شعبان محمد عباس881201921079072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائييوسف حسين احمد محمد882201941302180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيحنين ابراهيم عبد الحسين راضي883221942422010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك604.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيمريم حامد علي ابراهيم884181952250034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقياخالص حامد علي ابراهيم885181952374001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك505.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيجوان احمد عطية كرجي886321942028006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك491.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائياسراء مهدي هالل مطر887211942352001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيمنى أحمد رمزي عبد الكريم888201942162019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيحميد عبد السالم حميد ابراهيم889171951025036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيفاطمة نهاد مردان حسن890201942153011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعلي حميد عبدهللا اسماعيل891201941259193
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0ثانوية دجلة للبناتادبيهديل مجول رشيد سمين892201922109034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0اعدادية الشهباء للبناتادبيهدى شهاب احمد حموش893201922106065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0اعدادية الواسطي للبنينادبياثير حكمت مهدي رميض894201921079001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك471.0اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد احمد صالح حسن895201821007081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيفراس فرحان نصيف عبد896271941019073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعوفي خلف احمد حسن897201941009063

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0ثانوية كويه المختلطةادبيوسام صالح حمد عطية898311921007005

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0ثانوية طوب زاوة المختلطةادبيساره ادريس محمد امين899201922215004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيساره رسول نوري حسن900211922099042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط566.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقياحمد حسين فليح حسن901261951002001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط538.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمقتدى عصام حامد كريم902261951033058

كلية العلوم/جامعة واسط607.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمؤمل محمد شمال هداب903261941010169

كلية العلوم/جامعة واسط588.0ثانوية جصان للبناتاحيائيوالء مجبل نهابه علي904261942071040

كلية العلوم/جامعة واسط586.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم حميد ريسان عبد905261942086132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيتهاني عادل علي دهدار906261942086040

كلية الزراعة/جامعة واسط516.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسن هاشم عبيد كسار907261941018016

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيصادق تركي صحين صياح908261941023031

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيعلي حسن فضل رهيف909261941023043

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمحمد بدر كريم خليفه910261951202084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية دجلة للبنينادبيحسن حيدر فليح حسن911261921020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد نعيم حسين قاطع912261921035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0ثانوية الفرسان المختلطةادبييوسف تكليف مطشر عبد السيد913261921158033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيهدى بنوان حسين سنسول914261942171005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحيدر كريم حران محيسن915261941022057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحنين لفته فرمان حبيب916261942250071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيضحى كاظم محمد عباس917261952250038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيامير واثق صالح كشاش918241951071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية العراق للبنينتطبيقيخالد حليم عبد كاطع919241951024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0ثانوية حطين االهلية للبنينتطبيقيعيسى عادل حامد محمود920211951071008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين علي جبر كزار921261941005034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0ثانوية نور الصباح للبناتادبيبتول عبد علي ضمد عاشور922261922137004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيباقر حسين ثجيل صالح923261921047018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمريم كريم عبد غالي924261922173009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0اعدادية المثابرون للبنينادبيغفار حسن راضي نعمه925221921376075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0ثانوية مارب المختلطةادبيهدى ستار جابر شالل926241922159009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية ميسان للبنينادبيسجاد علي حسين راشد927281921027019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحمزه ناصر كاظم جابر928231921257024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيحيدر علي نعيم غوير929241921026007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية الحيدري المختلطةادبيسجاد علي هادي شيتي930231921213004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط588.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيفاطمه حسن علي منصور931261942084032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي حسين حمداوي زامل932161951301045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيمنار علي مطشر عبود933261952109012

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0اعدادية الكسائي للبنينادبيحيدر كريم جابر عبود934261921037012

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعمار ثجيل سلطان عباس935261921159019

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0اعدادية الميمون للبنينادبيمؤمل هاشم حسون جاسم936261921033048

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب عويد حسين خليف937261942107057

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمؤمل نشأت اكرم رحيم938261941033095

كلية اآلداب/جامعة واسط451.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيام البنين نشأت اكرم رحيم939261942080020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيوسام مبارك زامل محمد940141921012077

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعالء سعد خلف شناوه941211921014048

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد حمزه علي حسين942231941066039

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط423.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيفاضل حمزة خضير عباس943261921044041

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عواد راضي عباس944261921017064

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0اعدادية كميت للبنينادبيعباس علي سيد خفي945281921015044

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد حاتم محمد نعمه946281921012052

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان476.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء مطر عباس ياسين947281952050033

كلية الزراعة/جامعة ميسان462.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي حسين ناصر حسن948281951151434

كلية الزراعة/جامعة ميسان458.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينرجس فالح حسن كاظم949281952068061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان500.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد حسين طاهر خليفة950281921046083

كلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية ميسان للبنينادبيبشار كريم ضاحي حسن951281921027008

كلية التربية/جامعة ميسان484.0ثانوية ميسان للبنينادبيباسم صبيح الزم داخل952281921027007

كلية التربية/جامعة ميسان554.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمة محمد هاشم عبد علي953281942050044

كلية التربية/جامعة ميسان538.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه شاكر جعفر شومي954141942145026

كلية التربية/جامعة ميسان521.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيصابر شاكر صابر عبد955281941151114

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ادبيحسين هاشم حمدان جويد956281921043013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزينب موحي سعد عاتي957281922080021

59 من 29صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية االقصى للبناتادبيميالد حسن مجيد شرهان958281922071034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء سهيل نجم غضبان959281942190050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء وطن عبيد هدابي960221942172042

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيحسين طارق عبيد عواد961221921039015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين سعد حمزه عبود962271941013023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى499.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيقاسم جميل كدر حمزه963291951153237

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي مهدي حافظ كريم964241941015099

كلية العلوم/جامعة المثنى601.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياكرام فاضل فيصل كاظم965291942052014

كلية العلوم/جامعة المثنى567.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس حمود عايد حمدان966291941003145

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيجعفر محمد كبوري زغير967241941010025

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسهام محمد حسان كنوف968291942051208

كلية العلوم/جامعة المثنى472.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيسحر عادل هذال اسماعيل969281952053004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى522.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر كريم نعيم جابر970291941007061

كلية القانون/جامعة المثنى512.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمسلم عقيل طاشي حمزة971291941153332

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيبتول جاهل حاشي جشعم972291942069006

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر جاسم طعيمة973291942051136

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعباس رشيد خليل عباس974291941153166

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس فيصل موسى ذعذاع975291951004080

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقياياد هادي رحيم حمد976291951016017

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي كركاوي كريم جبار977291951013019

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيامير جابر ابوجيج عبد978291951002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبينور صباح جريد جبر979291922050105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى471.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياحمد رحيم خفيف كركوز980291941153013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى469.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيناصر حسين صبيح مزعل981291941007377

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين سعد ستار عبدهللا982291951005024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي اديب كامل عبد حسون983291941003166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى508.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمزيد محمد حسن علي984221951006072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعمار كامل حندل جخيور985291921102032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى614.2ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسن علي جبار كحوش986291941020011

كلية اآلداب/جامعة المثنى431.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد حسين شاهر علي987291921021076

كلية اآلداب/جامعة المثنى426.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد فهد لهمود صالح988291921021080

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0اعدادية االعتماد للبنينادبيشاكر عبد الحسين عبد المهدي خليوي989291921010065

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى486.0ثانوية البسملة للبناتادبيغدير رهيف وبدان سلمان990291922069045

59 من 30صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيناصر عالوي فتنان طوفان991291921021095

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمناور جواد كاظم ناصر992291921021091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0اعدادية النصر للبنيناحيائيباسم عامر عبد عواد993241941064011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0اعدادية الفدائي للبنيناحيائياسعد قائد عوده جبير994251941013004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبنين لطيف محمد حسون995291952153012

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء514.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمصطفى صبيح احمد حسين996181951070063

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء621.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائياحمد ناهض فيصل محمد997181941049003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشهد فليح صالح محمد998181942242091

كلية التربية/جامعة سامراء439.0اعدادية طوبى للبنينادبيعلي كاظم علي خميس999211921087044

كلية التربية/جامعة سامراء437.0اعدادية الرسول للبنينادبيعلي مشكور كريم باقر1000241921035014

كلية التربية/جامعة سامراء569.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيغسان ظافر فيصل محمد1001181941049027

كلية التربية/جامعة سامراء525.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياديان يحيى فرحان مبارك1002181942230003

كلية التربية/جامعة سامراء498.0الخارجيوناحيائيحسين علي حسين كريم1003241941400015

كلية التربية/جامعة سامراء494.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائينعمان سعيد نعمان عريبي1004181941002167

كلية التربية/جامعة سامراء486.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحبيب كريم حسن كاظم1005231941165005

كلية التربية/جامعة سامراء484.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيجميل حسن صيهود داهي1006241841035016

كلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعبد االمير عداي غازي شطب1007231941165020

كلية االثار/جامعة سامراء437.0اعدادية نهج البالغة للبنيناحيائيجعفر منصور خلف حسين1008291941026007

كلية االثار/جامعة سامراء424.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب حسين عمران مهنه1009241942130057

كلية العلوم/جامعة سومر613.0ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيحيدر جعفر شناوه ساجت1010221941265006

كلية العلوم/جامعة سومر584.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيازل احمد رشيد عبد الحسين1011221942143004

كلية القانون/جامعة سومر480.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيزهراء يوسف هويدي حيدر1012221922177005

كلية الزراعة/جامعة سومر440.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقينبأ خالد جبار ناصر1013221952141015

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيجاسم عبد الكاظم جاسم لفته1014221951307033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيحسين علي حسن لفته1015221821215002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيعباس علي حسن لفته1016221921215002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمريم علي معيوف منصور1017221952164029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0اعدادية النور للبناتتطبيقينور الدين قاسم بيرغ عبود1018221952156046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0ثانوية السبطين االهلية للبناتتطبيقينور احمد حسن مطر1019221952394021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر504.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائينبأ مهدي حسن راضي1020241942123133

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسين رعد جفات كاطع1021231941257041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيهبه نبيل ثجيل عبد1022111942109158

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء578.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيسجى رعد مطر عباس1023231942125056
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء496.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمهدي ناصر علي عبيس1024231941022061

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء509.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينرجس مهدي حسين حمزه1025231942117149

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء466.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحميده مجيد كاظم ذياب1026231942271099

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعاصم احمد عاصم عبد العزيز1027231941020173

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيصفاء رسول عبد علي طه1028231841183023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0ثانوية التراث للبنيناحيائيسجاد حسين عبد االمير عصمان1029231941068015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةتطبيقيحسين عادل هادي حسين1030231951208002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0اعدادية سبأ المختلطةتطبيقيمثنى حسن كاظم محمد1031231951191008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيبنين محمد سهيل كركش1032231952086007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسيف الدين عباس عليوي حسين1033231941002119

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة526.0ثانوية الحسين المسائية للبنيناحيائيمصطفى عامر حكمت عبد المنعم1034191941361055

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة524.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمار عصام الدين عبد هللا عباس1035191941041028

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة502.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى هيثم عباس سليمان1036191941007191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيهيثم محمد شاكر محمود1037101921024055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى محمود محل مضعن1038191921040055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيمحمود ياسين جاسم فياض1039191921348231

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة488.0ثانوية المآذن المسائية للبناتادبيمنتهى زياد فالح عيفان1040191922369125

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة454.0ثانوية الخمائل للبناتادبيغفران علي حسين حنش1041191922150026

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة448.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائييوسف محمود غضيب شالل1042191941009353

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة455.0ثانوية المآذن المسائية للبناتتطبيقيمريم حمادي خليوي كركي1043191952369041

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيامجد رضا ناصر ادريس1044241851012005

كلية التمريض/جامعة تلعفر664.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحيدر ابراهيم محمد علي محمود1045171941011090

كلية التمريض/جامعة تلعفر628.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيسلوى سليمان عمر حسو1046331942041023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد صالح احمد ابراهيم1047171941026210

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيانوار ياسين محمد خضر1048171942273037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهجران مروان صبحي شهاب1049171942231433

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمزهر يونس علي عطية1050171941001086

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمود مطشر عجمي محمد1051251941009269

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعمر كامل علي احمد1052201941221021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيزياد جمعة حسين كندل1053331941050012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد ياسين محمد خضر1054171951143014

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي غسان موحان عبد1055161951067037

كلية التربية/جامعة الحمدانية564.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيعلي حبش سلطان ميكائيل1056171941169020
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كلية التربية/جامعة الحمدانية542.0اعدادية اشور للبنيناحيائيليث فيصل الياس جيشني1057171941147042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيطيبه مصطفى محمد عبد هللا1058101942221051

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم621.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء فؤاد شهيد جاسم1059141942145050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيغافل عبد االمير غافل منسي1060251941150240

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيوالء سعد كاظم مجيد1061131942111101

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم594.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيزهراء صباح حجاب جاسم1062181942199013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم607.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيسجاد حيدر سلمان رضا1063241951039025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيرضا حبيب سلمان رضا1064241951039023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم557.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقييوسف محمد حسن زبين1065131951024053

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعقيل ميثم صبر احمد1066271951039009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد فائز هاشم فزع1067261941011006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم534.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيطيف نجاح يعقوب ابراهيم1068141942136041

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيحسن نزار حاتم حميد1069131941257009

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين معين علي حسين1070121941026059

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحميد مبدر سكران حمادي1071141951027025

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقياحمد عدنان ثجيل بدن1072131951257007

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0اعدادية االمام الصادق للبنينتطبيقيمحمد رحمن ابراهيم محمد حسين1073131951002037

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت551.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيسجى نعمه رشيد باهض1074141942113021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياركان احمد مشعان شيبان1075171951023024

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0اعدادية الشهباء للبناتاحيائيابرار عمار صالح محمد1076201942106003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيبكر علي هادي محمد1077131941244001

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيقيصر عبدو خلف خديده1078171941364068

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياسراء قصي صباح عبد الكريم1079171952232004

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية المكوك للبنينتطبيقيعبدالقادر محمد عبد درويش1080171951051005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيياسين قحطان عزيز علي1081201941030169

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمحمد عبد اللطيف حمود بكر1082131941242030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية التوفيق للبنيناحيائيريان احمد جرجيس خليف1083171941208005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائينزار اسعد جبار كرم1084201941377083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيدعاء احمد نواف عبد هللا1085311942081022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيرند خالد الياس سفو1086171942245044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزكريا الياس خضر سليمان1087171941021023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن ناصر حميد مجيد1088311941024068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عبد المجيد عصمان اسماعيل1089171942230116
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيوفاق عبد هللا سعيد سالم1090171942240040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيزينب سالم امين حسين1091131942242012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد الحافظ مصطفى1092171941340009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيذكرى محمد زيدان خلف1093171942048003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهادي حجي ناصو ملكو1094331941052050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر محسن مرعي حسن1095171941018148

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيصادق خلف اسود خلف1096171941024045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائينشوان ابراهيم حسين علي1097171941114033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيرحمة محمد سالم نوري1098171942279032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيكامل شكر محمود شحاذه1099191941011132

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائياستبرق عبد الرحمن محمود علي1100311942081002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائياحمد حسن مظهور حمود1101171941043002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيعمر داود علي عبد هللا1102171841042033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهدى خديده حسين حسن1103331942052053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد هللا حميد عواد عبد هللا1104171851143115

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيأحمد نجم صالح نجم1105171951007002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيسالم حسام خليل خرو1106171951364027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتتطبيقيعمرة محمد حسين غائب1107171952266002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيانس موفق هاشم عزيز1108171951017042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقييسرى عمار موفق عبد الهادي1109171952283064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيرغد نبيل فخري ايوب1110171852299013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية478.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيعجيبه فاروق هيار حسن1111181942182069

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمحمد سرباز عبد هللا مجيد1112201941303145

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد هادي صالح مصطفى1113201941308030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية البيداء للبناتاحيائيتبارك رسول عبد زيد بدن1114201942139032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية ابن خلدون للنازحيناحيائيعمر ستار مولود شكور1115201841063019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائيطه مظفر زيدان خلف1116201941059015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد صبحي فخرالدين بهرام1117201941259027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيمحمد طلعت شمس الدين همزه1118201941365021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد مجيد محسن محمد1119201951377104

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين تطبيقييوسف سلمان صالح حسن1120201951301038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقياحمد عباس حسن جاسم1121211951033003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيجوان سردار عبد الكريم فارس1122211952290005

59 من 34صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقياسراء محمد جاسم محمد1123201952149004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية االطياف للبناتاحيائييسرى غازي احمد خلف1124181942225014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية المقاصد المسائية للبنيناحيائيقحطان طه علي محمد1125201941261053

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقييحيى اسماعيل احمد محمد1126201951006058

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرشا فواز علي خليل1127171952288036

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيطامي عداي حاضر حمدوا1128201951001031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0ثانوية اليعربية للبناتتطبيقيحنين اياد شالل رشيد1129201852177007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية عمرو بن جندب للنازحين للبنينتطبيقياحمد سعود احمد محمد1130181851139001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبيدة عمار جار هللا يونس1131171951010015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى نهاد محمد سعيد1132181851073035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية القبس للبناتتطبيقيغفران عداي محمود حمد1133181952190012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد بختيار جبار حسن1134201951309027

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعاصفه حسين حسن خلف1135331942052035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيأيه محمد عبد الخالق مصطفى1136171922274016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية بلقيس للبناتادبياسماء احمد غائب منصور1137171922288011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية حمص للبناتادبيحال يحيى قاسم محمد علي1138171922302016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد هللا سالم عبد هللا احمد1139171921038021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينجالء مراد رشو بيسو1140171942245079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الفراتين للبناتاحيائياسراء مزاحم طه احمد1141171942267007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيقاسم صالح محمد خضير1142171941026175

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيناظم يحيى يونس يحيى1143171941020142

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيُعال جمال حسين صالح1144171942315099

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية صفية للبناتاحيائياالء جمال ادريس عبد1145171942295005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيصفا عادل حسين رجب1146171942041031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرغد مهند جاسم محمد1147171942302065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيفاتن عبد هللا حكمت حميد1148311942081068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيجمعه لقمان جميل جمعه1149171941364015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية العياضية للبناتتطبيقياغصان صالح خضر الياس1150171952260001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيقاسم حسن هاشم محمد علي1151171951123009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحينادبيباسم حميد عبدي موسى1152171921206005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيحمزه حسين مصطفى حسين1153171921364014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيصدام حسين نزال طائس1154171921084041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية قره قوش للبنينادبييوسف باسم متي داود1155171921069012
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الواسطي للبنينادبياحمد فاضل عباس دخيل1156181921053002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد الرحمن جمال خليل علي1157171921026080

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيبيرغ خضر سلطان يونس1158331921070064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيرغد حارث غانم هادي1159171922297027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية سارية للبنينادبيعمر ثامر جاسم محيميد1160171921018091

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الراية للبنينادبيحازم خضر طه سوادي1161171921025050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيحسن علي عبد هللا قدوري1162171921084024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبياسيل خليل ابراهيم ياسين1163171922251005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمهند عبد هللا عبود نواف1164171921143088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيسوزان عباس مطو سبعو1165331922052009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الكندي للبنينادبيريان فاضل عرفات محمد1166171921021022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية سد الموصل للبنينادبيذو الفقار محسن حيدر ولي1167171921094010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيرسل حيدر محمد مالو1168171922244016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية نينوى للبنينادبيموفق محسن علي سلمان1169171821207144

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية عوينات للبنينادبيجابر صباح سالم عروش1170171921111005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الزهور للبناتادبيآمنة بشار عبد الجبار خضر1171171922290002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد خلف حميد حمادي1172171921350214

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعمر حقي خليل فاضل1173171921064038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد عبد العزيز مطر حمد1174181921036031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيانفال احمد محسن محمد1175171922301012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية اركبة جدعة للبنينادبيعبد الرزاق محمد عطية احمد1176171821044012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد السالم حارث غانم عبد هللا1177171921017043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعلي محمد حسين احمد1178181921074009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيهيالن عبيد علي عبد هللا1179331922070022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيكمال نايف دليمي مرعي1180181921054022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية التميز االهلية للبناتادبيأية عبد هللا رجاء أشويت1181171922329002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية القيارة للبناتادبينهى علي شاحوذ صالح1182171822242041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبياحمد عطا هللا حسين حمو1183171921364005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيسرى خالد احمد محمد1184171922274042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد طه شهاب احمد1185171921009077

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيشاره عبد الرزاق عزيز علي1186201922344028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي جاسم محمد عبد1187201921078067

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينادبيمحمد احمد محمد غدير1188201921060007
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية بردى للبنينادبيخالد جاسم محمد علي1189211921229005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمود علي حسين علي1190201921015047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية ابن كثير للبنينادبيرافد نايف حسن سالمة1191181921010003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسارة نشوان اسماعيل خليل1192171942289093

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهرة حازم عباس محمدعلي1193171942252032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيناحيائيفائزة خدر ابراهيم سلي1194171942348015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائياحمد حامد ابراهيم اسماعيل1195181941332007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحكم خليل حسين رجب1196171951028049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعثمان عبد الكريم عيسى شريف1197171951016065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى محمد جياد مجيد1198171951024093

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية بروانة للبناتتطبيقيرانيه فراس فيصل علي1199191952151006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز خلف عزو خضر1200171951350108

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيدعاء سعيد مشكو سفو1201171952245005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية القوش للبناتتطبيقيدينا بسام حكمت يعقوب1202171952256005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمود عباس تركي ذياب1203201921201037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية بيخال للبنينادبيثائر محمد مهدي صالح1204211921074021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيوليد خزعل خلف حمزة1205201921251117

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعبد هللا سلطان عيسى احمد1206201921220004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيانس حسين احمد محمد1207201921220002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيسجاد حسين مطشر مسلم1208201921283019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية شفق للبناتادبيهاجر محمد عبد الخالق حسن1209201922145041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية همسة للبناتادبيصبرية خليل محمد كور1210201922157028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد حسين احمد جاسم1211201941026003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه ناظم جويد بهرام1212181942181022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيأسامه عبد الرحمن عبد الرحيم خضر1213201951312020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقياحمد رياض جهاد احمد1214201951009004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيهه لكوت ياسين حمه حميد1215201951259354

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعبد الملك عبد هللا محمد عواد1216201951259167

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد مجيد سليم محمد امين1217201951015033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيعبد الحكيم احمد سلطان عبد هللا1218181821004039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية حمرين المسائية للبنينادبياحمد صباح عبد الجبار عبد القادر1219311921072006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيصفاء ربيع عالوي خليفه1220201921283027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيهالله عبد الرحمن عبد القادر عزيز1221201922344039
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا نجات حكيم مولود1222201921307010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم عمر محمد سرحد1223201921313004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيعبد القادر عبد الرزاق محمد حرجان1224181921054015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيدانا يحيى محمد علي يوسف1225201851303032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية المزهر للبنينادبيطارق صبحي ثامر حسين1226181921150016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيايه مصطفى جابر جوبان1227261922117003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية النجباء المختلطةادبيمحمد اياد علي محمد1228211921253008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الزهور للبناتادبياطياف مازن مولود احمد1229181922261003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية التقدم للنازحاتادبيهبه جمال صالح حسن1230201922170010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيخطاب عمر طه علي1231181921110025

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية الكندي للبنينادبيطه عبد الرحمن صالح احمد1232181921064007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية ذي قار للبناتادبينبأ ثامر شاكر جبوري1233181922233030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية سومر للبناتادبيرويدة راغب مرعي حسن1234181922270013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية العباسي للبنينادبيمحمود حسين يوسف دودح1235201921020073

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية الرضوان للبنينادبييحيى فرج محمد اضحيوي1236111921034055

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الشهباء للبناتادبيسلوى ليث ناظم محمد1237201922106035

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيمحمد لفته احمد حماش1238181941040042

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين عبدالرزاق1239291951007045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى محمد هادي شخير1240271941014230

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حميد شاكر دهام1241241941076045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيامير اياد خضير عباس1242291951003020

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمرتضى رزاق حسن عوده1243231941034074

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيبنين اسماعيل جاسم حسن1244231952092006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين عباس هاشم رشيد1245231952087010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتطبيقيمشاعل خضير عباس شدهان1246251952122030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيكوثر فاضل عباس مهدي1247251952084117

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيعلي اكبر عباس عبيد كاظم1248241951201033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمرتضى نادر حسين هاشم1249231951007064

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيامير عبد هللا مظلوم سعيد1250251951001017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيتبارك فتحي قاسم حسن1251231952092013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد االعلى رحيم عبد المهدي جغيل1252271941002098

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حمود جبر عبد1253291942052113

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0الخارجياتاحيائياسراء عبد النبي عليوي عبد1254271942401003
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه حسين جادر راشد1255231942124086

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه امجد يوسف صاحب1256241942220416

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير سمير محمد بريزل1257231942109143

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيبنين علي عبيد ربح1258231942183004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعباس علي حسين منسي1259231941014056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيثامر حبيب كاظم جاسم1260231941251058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0الخارجيوناحيائيحسين حافظ عمران وناس1261231941400021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيغسق رائد كاظم حميد1262231942086132

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء نجم عبيد لهمود1263231942090142

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيكرار عادل مانع موسى1264271951010074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية النيل للبنينتطبيقييعقوب حسن شداد كاظم1265231851033087

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيصادق حيدر صبار عبد1266231851032033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمحمد هاشم فيصل عبد1267221951035090

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيياسين عبيد منديل جاسم1268231951257142

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيدنيا فاضل عبد الحسين فاضل1269161952238010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيشهد ماجد جبار كعيد1270231952134010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيشهاب حامد مزهر شافي1271231951251137

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمسلم جليل مدلول عيدان1272251951045017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيالعنقاء كاظم كريم شراد1273161952154003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد دواي راضي1274161951089069

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم حسين عيدي ناصر1275221952103040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقينوف كنش ظاهر جاسم1276291952160059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء حيدر محمد عبيد1277271852059039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء البتول علي سالم ظاهر1278161952164028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقياحسان جاسم حسين طاهر1279231851173001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ضياء رشك جواد1280241951068014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الرشيد للبنينتطبيقييوسف عامر عبد هللا عمران1281231951065009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك جاسم محمد علي علي1282281952070097

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية ابن زيدون المختلطةتطبيقيمحمد خضير ويوي مزهر1283231951193016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي ناجي1284231951044035

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيجنان حسن حافظ مولى1285161952228018

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعبد العظيم خضر هليل سكان1286111951042019

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد تقي صباح مطر سليم1287161951357299
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية حطين للبنينتطبيقيبارق عشوي حمود معيدي1288231951023002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمقتدى صاحب رزاق علي1289251941010169

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعذراء حمزه رحيم عبد1290251942084636

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمهند شاكر حربي عكض1291241951064055

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عبد الكاظم خضير عبيس1292271951001034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيرافد ناظم صبر جاسم1293161951370030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمة سعدي خير هللا برع1294161952458024

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه محمد كاظم محمد1295161952164047

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمنتظر رعد كامل عكله1296251951007221

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد هاشم سلمان1297251941034038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعباس قيس قاسم حسين1298251941150183

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى وسام عباس هادي1299251941044387

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ حسين خضير محمد1300251942096387

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب زغير عباس موسى1301251942108177

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتطبيقيحسنين علي كاظم حسين1302251951122016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن هادي كريم كاظم1303251951044031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيكرار حمزه لفته عبد الحسين1304241951002070

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي سامي بشان محمد1305241851016076

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيحسين سالم جساب الوي1306251851010026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيعقيل هيثم وحيد ريحان1307221951313019

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيزيد علي حسين محمد1308251951001065

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيبتول حمد هللا صاحب علوان1309271952059011

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي مرتضى جبار حسن1310161951365136

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيناصر سمير سامي زغير1311271951003075

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر ماجد جليل محمد1312271951150201

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقياحمد بشير نعيم سكران1313161951028001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم حسن علي حسن1314161952208054

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيصفا عباس عبد سفيح1315241942082053

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحسين نجاح فرهود راضي1316241951071018

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية نور الوالية المختلطةتطبيقياسيل نجاح جواد كاظم1317241852166001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الرضا نهاب1318241951211009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيكاظم جواد محمد وساف1319241851005059

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينورس فؤاد عبد ناصر عليوي1320291942057262
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمصطفى طهيمز عباس عنيد1321241841035083

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتبارك سامي وحيد سوادي1322291942057063

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرقيه ثامر عبد الكاظم عاجل1323291942153039

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيضياء حسين ريسان كاظم1324291951008015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقينور الهدى محمد سلمان خضير1325161952179017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيزيد محمد عبيس حمزه1326231951251118

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيشهد مشتاق طالب عناد1327251952111044

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم سليم عبيد عريان1328251951150135

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيسجاد نعمه حميد نعمه1329161951357152

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد رؤوف محمد قاسم1330231951044036

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0الخارجياتتطبيقيايالف احمد صبحي محمد1331251952401004

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيحسين احمد عبد ابراهيم1332241951061012

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الفدائي للبنينتطبيقيمحمد علي جواد ميري عبود1333251951013034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية ميسلون للبناتادبيساره محمد جاسم عبيد1334231922080017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء علي اسماعيل محمد1335231922092021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المؤمل للبنينادبيمصطفى محمد شاكر حسن1336231921060028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية القدس للبنينادبيسجاد عبد الكريم جعفر راضي1337231921055027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيصفا امجد عبد الحميد كمال1338231922108029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية قرطبة للبناتادبيهاله عبد الرحمن حسن جناح1339231922126066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيامين حميد دغش شلتاغ1340231921190004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0الخارجياتادبيغفران مصطفى جواد معتوق1341161922401094

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية السيدة رقية للبناتادبيرواسي حيدر ناصر مليوخ1342271922142027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية  الميقات للبناتادبيسارة عمار سامي جاسم1343161922194052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الفاو للبناتادبيبيداء كامل عبد علي عباس1344231922111011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيعمر جبار دنان محمد1345231921019019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبينبأ سمير مالك مهدي1346291922086009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسيف اثير جليل حسن1347271921044058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الشوملي للبنينادبيحسين سعود عطيوي عبد1348231921054006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرسل نجاح عبد المهدي كماش1349271922053024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمة عصام مهدي فنجان1350161922227056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الربيع للبناتاحيائياسالم مدلول طاهر حاجم1351231942098007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين حيدر حمود عطيه1352231942142047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم علوان1353231942086076
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي هادي بدر مكي1354231941028029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيشيماء صالح عبد المهدي شعالن1355231942102040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية النجوم للبناتاحيائينورس حامد راضي علوان1356231842130051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيرقيه جاسم حمزه جاسم1357231852086021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر ميثم عاشور صيهود1358161951357371

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمصطفى هادي شمخي كاظم1359231851032073

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيجيهان عدنان دوهان عبد الواحد1360231952089002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيبنين خالد عبد النبي مجبل1361161952171006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيرغد خالد كريم علي1362291952058003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمخلص عبد الزهره صاحب غازي1363271951007086

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيصابرين عبدالحسن بزون نجم1364291952056030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين كاظم عجيرش مهجول1365161951357105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيأيات حسوني سياب حسين1366161952259003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتتطبيقيفاطمه حيدر رسن عبد الساده1367271952095030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقياحمد شهاب حامد عطشان1368221951041003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد هللا عدي احمد عبد هللا1369231921001036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيحيدر علي طعمه عبيد1370231921178023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي احمد خليل ابراهيم1371231921027040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الحيدري المختلطةادبيحكيم شعالن خلف حسين1372231921213002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد باسم علي خليل1373231921052079

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيايالف سالم عبد سلطان1374231922138002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية بنات العراق للبناتادبياسراء مجيد حميد فاضل1375111922128001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي نعمه جواد صالح1376231921004070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الفتح للبنينادبيسجاد كاظم جواد محمد1377271921011033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيياسر رائد شاكر محسن1378271921152097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية النهروان للبنينادبيكرار حيدر مكي عناد1379151921020107

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية الوركاء للبناتادبيطيبه محمود نعيم جاسم1380231922079023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية الخيزران للبناتادبيضحى حميد ثويني علوان1381211922147035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية المهج للبناتادبيدعاء قاسم لعيبي كاظم1382141922102024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية العزة للبناتادبيطيبه حيدر مؤيد كريم1383121922118041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيحال الياس جردو علي1384331922070007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسن سهيل عبيد حسين1385111821029028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية الحرائر للبناتادبينور حسن هادي كريم1386271922107095
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين علي حسن علي1387211921014024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيمجيد ياسر عطوان رفاس1388191951304016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيغدير مهدي غالي راشد1389241951002066

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين ماجد مري احمد1390161921068013

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياماني سعد قاسم مطر1391161922224012

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي كاظم حمادي جودة1392161921068038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين سمير شناوه جمعه1393251942170089

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبود عبوسي محسن1394251942170326

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الصباح للبناتادبيبتول حسون عيدان عبيد1395251922064009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيعلي رزاق نعمه كرم1396251921047026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبياسيل نضال عبد عبد هللا1397251922121002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية النور للبناتادبينور الهدى حيدر عظيم كاظم1398241922095055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةادبياسراء فالح حسن علي1399251922122005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية القادسية للبنينادبيقاسم فاهم رحمن حسن1400251921211043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية االريج للبناتادبيقمر ضياء فاخر كريم1401161922238028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية االبتهال للبنينادبيحسين رزاق خضير عباس1402251921023015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار رحيم عريود طوفان1403251921012165

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعالء جميل لفته حمود1404161921049051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيندى عادل احمد عباس1405161922245066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياسعد محمد فهد عبود1406251921024028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمحمد عبد الواحد فتوحي بدع1407221821054037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيزهراء وهيب عبد العباس عبد1408181922205010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير عدي عبد الكاظم علوان1409251921024035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيأنور خليل تركي كاطع1410261821047013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعباس ناصر كامل خليل1411161921041022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبراء باسم حامد يونس1412171922315017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية التحرير للبناتادبيشيماء جبار موزان شفي1413281922057032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية حمام العليل للبنينادبيحذيفة سليمان صلبي حسين1414171921032006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية النزاهة للبناتادبيرغد علي كردي جانح1415201922130015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى يحيى باقر اسماعيل1416291921001182

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0اعدادية ابن رشد للبنينادبياكرم عباس شالكه صخيل1417261921047015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار اسامه سليم خضير1418241942114272

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمد شالل اميلح جابر1419251941157059
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةاحيائيبنين هاشم محمد عبيد1420251942122033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسيل منصور محمد عبيد1421251942170028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمسلم علي حسين ياسر1422251951010072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيمريم احمد كاظم عمران1423251952059182

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية االيمان المختلطةادبيميثم جبار محسن منصور1424221921214010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الوركاء للبنينادبينعيم صدام مهدي ذباح1425271921040019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيعلي صادق عبد علوان1426271921049089

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسن هادي صالح هادي1427271921044026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحسام فاضل عبد الكريم محمد1428271921049018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحنان محمود كشاش عبد عون1429271922102038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيصابر محمد خربط عبد العباس1430231921163016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمحمد مؤيد كاظم عبود1431271921020052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية المباهلة للبنينادبيامير حسين ابوشنه هادي1432271921021007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيآمال خضير وحيد سالم1433271942052002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيميعاد احمد عليوي ناصر1434271942067097

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيياسين عبد االمير هادي سلمان1435271951037051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيصباح صاحب خنياب حسون1436271952069031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيغفران مجيد فالح مطيلج1437161952224010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية نفر للبنينادبيامير حسن كاظم عبد الساده1438241921025004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الرواد المختلطةادبيمحمد فريد كامل محمد1439241921020014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن عبد الرضا عبد علي كاظم1440241921017028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيمحسن علي عبيد حجي1441241821021022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية مارب المختلطةادبيلفته جبار رحمن عبد1442241921159021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية النور للبناتادبيهدى عوده عطشان احفيدل1443241922095057

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية قتيبة للبنينادبيهيبت جالل حمزه كريم1444241921003046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيزهراء واثق حسين كاطع1445241922168005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية خولة للبناتادبيساره عبد الحسين محمد هادي1446241922116038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهند احمد عبد الباري سرحان1447141922095093

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمرتضى عبد الواحد لفته كزار1448241921038038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد منهل عناد حمزه1449241921040005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0اعدادية المختار للبنينادبيعالء محسن ديلي حسن1450221921047094

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيوجدان كاظم راشد جبر1451241942103124

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكرار عبود هالل أبو عليه1452241941203218
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنيناحيائيكرار ميثاق عبد الخضر غياض1453241941031036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسين فاضل عبد الحسن طبيج1454241941004018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه رحيم عبيد عزال1455241942111085

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية السجاد للبنيناحيائينوفل رسول رحمن جاسم1456241841027146

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيلينا سعيد خير هللا مزيعل1457241942220448

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية السنية للبناتتطبيقيدعاء حمزة جاسم عبد1458241952102013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيحسين حيدر فرحان دحام1459241951018006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيسجاد سالم حمدان بجاي1460291921016033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيسلمان ثامر نافع مهدي1461291921109052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية صفية للبناتادبينور العيون جميل حمود عبد1462291922084063

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين رحيم منشد لهوكي1463291921001045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيوسام ضعيف فرحان حسين1464291921106038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيفارس نور محسن مرهج1465291921001137

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية التآخي للبنينادبيلواء محمد هالوي خوان1466291921018036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية التآخي للبنينادبيحمدان خباص محمد حمزه1467291921018009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيفهد شنان عودة طمطوم1468291921001139

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيحسن جمال حسن سعيد1469161921090002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيتبارك خالد حمودي حسين1470161922297005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين محمد عبادي شعالن1471291921017068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر هاشم حيدر جاسم1472161921062025

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس حسن رجيوي ناجي1473291921017120

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي عدنان غضبان عبد الحسن1474161921062089

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية الوالية للبناتادبيسهى مديح حسن غازي1475291922067023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيضايف عبد الحميد عطيه حمود1476291921110035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد حيدر حسين مفتن1477291921001154

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصابرين فاضل حالل شريف1478291942056098

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين كامل حمود ذباح1479291951005029

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمقتدى عبدالعالي جهادي ضميد1480291921006046

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب حميد قاسم سعد1481161922164043

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين علي حسن جاسم1482291921010042

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد عبد الحسن نجم عبد هللا1483291921009058

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية المعرفة للبناتادبيبدور ثائر جبار فاضل1484161922175007

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي ماجد مهدي عذافه1485161921049067
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية نابلس المختلطةادبيبراق كاظم ملكط مطلك1486231922194002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى599.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيجعفر خالد جبار حسين1487121941002009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعلي سالم ناصر مراد1488231951009033

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعامر علي احمد حمزة1489101951009010

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائياحمد طراد صبار جاسم1490231941001006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين خضر عبد العباس مغامس1491161951033027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء حسين مراد بطي1492131922084011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0الخارجيونادبياحمد عزيز غائب عباس1493141921400004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد قاسم حسن ناصر1494121921005067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيمحمد رحيم حسن شكر1495111951203280

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيطيبه جميل كاظم دروين1496131952078005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعباس عالء مرتضى رحيم1497131851034022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمحمد حسين سلمان خضير1498231951031036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأحمد مسار محسن حسين1499101951019008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمسلم ستار جوحي حميد1500141851017110

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد القهار مؤيد سلمان خليل1501111951021046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0الخارجياتتطبيقيبنين عبد الرحيم عبد الكريم جابر1502161952401017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي محمد عبد زاير1503131951011033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعبدهللا ابراهيم عبدهللا علي1504111951042021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياتطبيقيعذراء اسكندر هادي عبد هللا1505131952243007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية النور للبنينتطبيقيفرقان صباح سالم حسون1506121951026042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين رزاق لطيف كميش1507221951307052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الطلع النضيد للبنينتطبيقيشعيب عماد خليل محمد1508211951038014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي موسى حسين كرم1509151951015039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد العزيز دحام محمود1510181951002032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الكاظم بستان1511231951254013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقياحمد خليل عليوي راضي1512141951050001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية التسامح المختلطةتطبيقيانسام حسين محمد محسن1513231952192002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية التقى للبناتادبيكفايه رياض عبد السادة عباس1514111922071077

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى فيصل ابراهيم كاظم1515141921018099

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبدهللا مفيد ولي داره1516211951014058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمحمد غازي سعدون خضير1517111951201080

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد حمزة عبد الكريم حمزة1518161951365007
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحيدر ربيع عبد الحسين هادي1519141951200054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز علي مرهج1520211942178105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيانعام حسين جابر عباس1521111942215014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى كريم عبيد عبد العباس1522121941026184

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيطيبه محمد محمود محمد1523131942244009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحنين حسين كوركه غريب1524211942125010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعبد الجالل وليد رشيد علي1525141941030026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين عماد فاضل كاطع1526151941005040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الحي للبناتاحيائينداء كريم عبد جاسم1527261942107103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيزياد محمد جوده فلي1528261941044019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه نصار نعيم منصور1529221942199045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيايه ماجد فرحان محمد1530141942136007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيعائشه عبد هللا حسين صالح1531111942217047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي صالح حسن جاسم1532131941008049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية الزمر للبناتاحيائياستبرق عباس عبد النبي كاظم1533211942126006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيرسل عبداالمير عبدالهادي جار هللا1534131942098055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزينب محمد سالم نجم1535111942101031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم حكيم فاضل محسن1536111942084152

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائينريمان قيس خليل اسماعيل1537131942123029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية السالم االهلية النموذجية للبنيناحيائيمحمد كاظم حسين عبد1538131941044006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصابرين فاضل عباس ابراهيم1539141942140096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب عباس عبد الحسن سلمان1540141942083011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيامنه سالم خضير عباس1541111942108007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا ماجد احمد رحيم1542101841016027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية السجود للبناتاحيائيتبارك مهدي صالح نعمة1543141942065005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسجاد عبد العزيز محمد خلف1544121941022053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعبد الستار علي حسين سالم1545211841205010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمحمد حسين عيسى موسى1546111941023049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد القهار نايف شالل كاظم1547101941020099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيهمام جبار احمد دهش1548101841020172

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية النصر للبناتاحيائيساره ظاهر حبيب حسون1549121942112136

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين يوسف ناجي صكر1550231941020111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيمحمد عثمان ياسين حمود1551141941151004
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيكرار رياض صباح لفتة1552231841059049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيسمر حيدر حسن سلمان1553121942110067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد عبد علي1554111942105064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد والي عيدان ثويني1555131951017044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيزهراء صالح كريم علي1556141952096012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0الخارجيونتطبيقيمحمد وسام عبد الستار عبد الساده1557161951400132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيبرهان مجيد خلف عبد هللا1558101951017023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيندى شهيد جاسم ماهود1559221952104030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الكريم يوسف1560231851009019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد شهاب جليل ابراهيم1561101951020013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهناء عماد ابراهيم شعيب1562121852105070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمهدي حسن هادي محي1563231851008095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحسين لطيف ثامر مجبل1564141951201106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيامل زياد طارق اسماعيل1565111952073006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيحسين اسامه احمد جميل1566191941337029

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيرشا باسم محمد فرحان1567191942212009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيسرمد شنتاف محمد شالل1568191951287011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الراشد االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم خليف صالح1569191951119023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيساره طالب عباس جاسم1570211942145088

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيشروق عماد موسى مطلك1571211942165048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد سليم فاضل عباس1572211942294067

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسين علي جمعة اسماعيل1573211941020024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيغفران رعد سعد غباش1574211942137107

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقينزهان عبدهللا حسين وادي1575211951022015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيايات عبد هللا جدعان عبد1576211952090003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيمحمد انور سلمان حسن1577211951037025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقياحمد صالح عبد محمد1578211951225002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيعال مثنى حسيب سلمان1579211952292009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيهه لو سامان نامق صالح1580201851304105

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد  العزيز احسان عارف صالح1581111951018031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية المودة للبناتاحيائيسماح جواد كامل فليح1582261942078035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار رحيم جميل محمد1583261941003144

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين كاظم عويد1584261942089053
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيانتصار مهدي كوين فهد1585261942115004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقياحمد سرحان دغيم ديوان1586161951317001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية القسام االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ناظم عبد خصاف1587261951039005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيموسى جعفر صادق عباس1588261951209154

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي حنش1589261951004054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيفاطمه جعفر موسى شاه علي1590281952065024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية العزة للبنينتطبيقياحمد رحيم صبري محمد1591261951007006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيايمان باسم حسين علي1592161952209010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب تركي ندى مرعي1593261952086017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيايمان غانم صبري عبد1594221952323020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0الخارجياتتطبيقيخوله عماد خلف داود1595161952401025

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيفضل سجاد احمد عبود1596261951033043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى منعم عواد خضير1597261951202095

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيفاطمه عباس علي حسين1598281952061015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية النيل للبناتتطبيقينور الهدى هاشم حوني جابر1599221952169032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينتطبيقيحسين علي جبار شنون1600161951410004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيبيداء علي مطير عبد هللا1601161952242011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيوسام كريم عبيد عباس1602241951071068

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيسجاد صباح صالح محمد1603261941205025

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيعزيز رشيد عزيز حسين1604261951023020

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيغدير لؤي سهيل مجيد1605121952087028

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء مهدي عبد الرحمن برع1606261952090008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيندى كاظم رحيم كاطع1607161952176091

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقياحمد كاظم صالح عباس1608251951010004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعالء حسين زوير حسين1609221951311109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الفاروق للبنينادبيسجاد ستار جبار كريم1610141921054018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب جواد محسن خيون1611121922090029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيجعفر موسى جعفر علي1612131921026017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعداية المعراج للبناتادبيناديه محمد شحاذه ذياب1613101922113083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد سعد هايس جريذي1614121921005005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الوثبة للبناتادبيرقيه احمد مهدي عالء الدين1615101922105014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار سلمان رشك مداح1616121921005056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفكر للبناتادبيزينب عبد الكريم عبيد بردان1617151922056060
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب صباح حاتم عطية1618131922122025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرسل اسعد ربيج خليفه1619141922115026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية يافا للبناتادبيغدير محمد فليح خفي1620131922107096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيشهاب احمد جاسم محمد1621141921012029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشيماء للبناتادبينور صباح جبار علي1622121922098085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الرائد للبنينادبيعلي محمد مطلك حمد1623101921001029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الجامعة للبناتادبيرحمه هالل احمد ابراهيم1624101922091016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0الخارجياتادبيفاطمه عبد الرضا عبد الخالق جعفر1625121922401042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى علي نجم جوهر1626131922106094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المصطفى للبنينادبياحمد حميد عباس سلمان1627231921045002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيطه علي راهي عليخ1628141921048061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيعبد الرحمن محمد صكب حبيب1629191921348123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد خالد حسن لويزم1630151921009072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعدنان عيسى ابراهيم أسماعيل1631111921054030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيندى نجم عبد حسون1632111922104070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد العزيز خضير بريسم احمد1633111921042029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيغزوان عباس نصيف جاسم1634111921053067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي خالد حسين الفت1635151921015047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجا صالح طعمه ياسين1636141942145115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء محمد عبد االمير صادق1637121942087033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية المثنى المسائية للبناتاحيائينورهان رياض فاضل مجيد1638101942220031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائييحيى محسن محمود ناصر1639111941203282

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيداليا عصام محمود عباس1640131942100032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائياحمد محمد سعدون جيجان1641131941252008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينبراس راهي عبد األئمه خليف1642261942250223

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0الخارجيوناحيائيعلي جاسم جياد اسماعيل1643231941400048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء علي مزبان ياسر1644151942051061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيتيجان موسى اسماعيل ابراهيم1645111942217015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية السويب المختلطةاحيائيكوثر سعد سلمان منيف1646111942159008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائينسرين علي عباس حسن1647111942167013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء سعد عباس عبدهللا1648131942098067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء ليث عبد االمير عبد1649121942087031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبراء ثامر خضير فليح1650151942048019
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلمياء جبار صحن هالل1651261942083084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين نزار رحمن خزعل1652151941071091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيخديجه خالد عزيز جاسم1653141942137013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية فدك للبناتاحيائياسراء سالم جواد كاظم1654141942070003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحيدر مجيد كاظم راضي1655151841005044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس جاسب مطلك مجاري1656151951001045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمصطفى كامل فاضل ساجت1657111951029017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد حسن علوان مجيد1658271951001120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيتبارك قاسم علي حسن1659211952156003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيسجاد محمد علي عوده حمودي1660271951006012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسيف اكرم حلو محمد1661131951011019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين سعيد رحيم طاهر1662281951151170

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقييوسف قيس حسين فليح1663131951024052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة رعد محسن جايان1664161952171026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد عقيل حميد هادي1665141951019007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيحيدر حسين محمد ناهي1666131951257028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين صفاء محمد صحن1667121951005013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقينزار حمزة نايف عبد الحسين1668111951203358

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيريام هيثم يونس داود1669131952283016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيحسين سهيل محسن علي1670111951042011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا عباس علوان1671101921024024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن عالء ناصر كطن1672141921061021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيكوثر محمد عبد الحمزة فليح1673111922095099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية األوفياء للبنينادبيبركات ياسين محمد عبد1674191921078013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد عادل هاشم محمد1675141921061006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي محمد حسين مهدي1676231921009091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية النصر للبناتادبيختام عيسى عبد شناوة1677121922112037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الزهور للبناتادبيمالك نبراس عادل رشيد1678141922080059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعلي فاضل خماس جسام1679211921022017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الهدى للبناتادبيرسل سالم جبار شلتاغ1680151922047032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم عباس حسين علوان1681121922098073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيحسين مجيد كاظم حسين1682141921210033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبياحمد رشيد علي غافل1683101921156003
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيسيف سعدون طاحوس عبد1684101821206016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد تقي عدنان حميد رشيد1685251921024243

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية االعتماد للبناتادبيخديجه كامل ثجيل محمود1686141922191024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيميس نعمه عادي جار هللا1687141922136074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الرحمن للبناتادبيفرح عالء احمد مزعل1688101922103023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب جاسم محمد جبار1689111922095057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيحسين رزاق حمدان محمود1690111821042021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزينب كريم فارس منصور1691141922139033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحيدر كاظم حاتم سدخان1692141921018041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب محمد حسن اسود1693131922111054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبياحمد علي عبد الواحد عبد الباقي1694141921210010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعثمان صالح عايد خضير1695191921040031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين جبار محسن يوسف1696141921008024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيخليل حسن خليل احمد1697101921041017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الشمائل للبناتادبيدعاء علي حميد نعيمه1698141922109018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد محمد شابث جابر1699151821007009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن قاسم ابراهيم محمد1700121921048024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينزار وحيد كريم عجيل1701111921150079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي محسن محمد عبدالجبار1702121921047121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية السيوطي للبنينادبيبارق هادي محسن خشان1703111921054009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيلبنى مهند خزعل حسن1704131942080034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيضحى أبراهيم حميد خميس1705261942139017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشفاء عبد الرزاق محمد عيفان1706111942084104

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمصطفى خضير كليب صكر1707191921013055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعثمان رياض فاضل جليوي1708191821109082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياادبيرسل زهير عفتان محمد1709131922227001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية جنين للبناتادبيمريم امين عبيد خربوش1710191922149032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الكويت الثانية للبناتادبيفاطمه حبيب جمعة حبيب1711191922268004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيالتفات مخلص إبراهيم عبد المجيد1712191922233002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االيمان للبنينادبيفالح عبد عبد هللا أحمد1713191921063029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيورود عادل علي حمد1714101922159004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى عبد الهادي حميد عناد1715191921011038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيعبد هللا علي ثميل منوخ1716191921348136
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الوزيرية للبناتادبينور احمد طه محمود1717131922074058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيجالل خضير عزيز سبتي1718191921109018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية العراقي للبنينادبيمعروف حازم حميد غزال1719101921005063

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية حديثة للبنينادبيعمر أياد عبد صافي1720191821019036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيسجى وليد تركي نزال1721101922222012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى نور الدين عبد هللا مصطفى1722201921306079

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الزهور للبنينادبيابو بكر عودة عيسى دواس1723171821015006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية المحلبية للبنينادبيمصطفى فاضل محمد صالح خليل1724171921056018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية زينب للبناتادبيريا خالد عليوي حسين1725171922285028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيسجى عبد القادر موسى محمد1726171922251045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية شهيدان للبناتادبيمريم محمود تركي مسير1727311922052027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الشهباء للبناتادبيزينب جنكيز راسم ظاهر1728201922106026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيقيصر احمد زهير ابراهيم1729171921020071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينغم عدنان خاجي حمادي1730211922097074

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه جميل عبد السالم علي1731171822290108

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية القيارة للبناتادبيسهى علي شاحوذ صالح1732171922242010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية سارية للبنينادبيعبد هللا فتحي محمد عبد1733171921018072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0اعدادية الشافعي للبنينادبيهشام مهند خالد طه1734171921144119

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيهدى فنر يوسف يعقوب1735211922226044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحسن علي احمد علي1736171921020027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد العزيز شاكر محمود رشيد1737101921013023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية ديالى للبنينادبيمرتضى علي ناجي شهاب1738211921012071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية راوة للبناتاحيائيعبير رأفت صبحي حمادي1739191942145043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاحيائيرقيه رعد كريم عبد1740191942369121

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا ماهر سويد علي1741191941020032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعثمان مهدي هاشم يحيى1742191951003024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيزيد حميد عبد هللا جهف1743191951359022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم شعبان مهوال1744251951150170

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيهشام جمعه خضر وفيق1745191951356056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم مصطفى نجيب ابراهيم1746211922155069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الخنساء للبناتادبيحنين فاضل جواد سليمان1747211922117006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياالء واثق مجيد عربيد1748211922134008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الحداثة للبناتادبيافراح سنان جمعه سعيد1749211922115003
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيمظهر شالل مظهر حسن1750211921086014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية تلمسان للبناتادبيدعاء جعفر هادي عدوان1751211922124006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ديالى للبنينادبيعبد الوهاب صالح عبد الوهاب جاسم1752211921012041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيعبد الرحمن صالح محمود حمود1753211921086009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد السالم حميد عبد خضير1754211921214018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية بني سعد للبنينادبيضياء مجيد محمد خلف1755211921008023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمصطفى مهدي علي حسين1756211921025042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية العقبة المختلطةادبيوليد خالد ابراهيم سعد1757211921246008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية السرمد للبناتادبيدعاء ثابت كريم محمد1758211922157006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيملك علي محمد مبارك1759211922151031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية البينات للبناتادبيزينب شاكر محمود خضر1760211922116007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب حسن عزيز علوان1761211922145038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيسجى حافظ محمد خلف1762211922137018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمحمد هاشم دغيش علوان1763211921062033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد رباح صالح عبد الكريم1764211921065072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الراية المختلطةادبيامنه نعمان هادي احمد1765211922021001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الطف المختلطةادبيعبد هللا وسام حبيب محمود1766211921242009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر صباح وليد اسماعيل1767211921051036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية بابل للبناتادبيامال مجيد حميد مطرود1768211922141003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الوديعة للبناتادبيزهراء جاسم خورشيد حسين1769211922129007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية البوادي المختلطةادبيمحمد جعفر بدري كاظم1770211821216014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعيدان عباس عيدان مطر1771211921008034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيأحمد صالح مهدي حسين1772211921017003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية اور المختلطةادبيمنتظر علي محمد لطيف1773211921211027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية المغيرة للبنينادبيكيالن مقبل دوالب حمادي1774211921051039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية السويس للبنينادبيخالد عباس منشد خلف1775131921006026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمد عدنان عباس علوك1776211921221010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائياحمد عباس فاضل عبود1777211841059003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد كامل عاشور حنين1778211941272017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمحمد مزهر صالح خلف1779211841264037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيسالم جواد علوان عبيد1780261921208016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيرفل حاكم عوده كاظم1781261922252012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الحي للبناتادبيمنال حميد هالل سلمان1782261922107021
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االحرار للبناتادبيفاطمه جبار ملحم خليف1783261922106019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية جصان للبناتادبيزهراء حبيب جواد حسين1784261922071009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد سالم نور نهاب1785261921201075

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الرحمة للبناتادبيدعاء حسين حاجم شاهر1786261922127017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد ضياء خيون موسى1787261921047170

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيمريم فالح حسن خلوف1788281922093066

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيرانية جبر عطوان حاجم1789281922053011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيسجاد محمد جواد محسن1790261921047090

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االصالة للبنينادبيمرتضى عدنان جاسم رويض1791261921035085

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية المثابرون للبنينادبيفالح حسن يوسف سعيد1792221921376078

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ابن رشد للبنينادبياحمد صالل حسن كاطع1793261821047018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الموفقية للبناتادبيضحى عباس ناهي جلو1794261922093053

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية التاميم للبناتادبيعذراء محمد حسين جداح1795261922101025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي عبد الوهاب ذياب عطا هللا1796261921201128

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية رملة للبناتادبيمريم هادي عبد هللا سلمان1797221922115055

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية العزيزية للبناتادبيمعالي ابراهيم رشيد حسن1798261922110034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية النخبة االهلية للبنينادبيكرار عباس محمد كاظم1799261921054022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبتول حاكم حسن موزان1800221942172016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء رحمن جواد كاظم1801261942087051

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن فليح عبد علي1802261941202097

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب باقر ساهر حسين1803261942250129

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الحي للبناتتطبيقيتبارك مشتاق حمادي جالي1804261952107007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحسن شناوة بكال سلمان1805261951003009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيسجاد حميد نحوي حامد1806221951309018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينجاة ضياء كاظم محمد1807261922072035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيسجاد ساهي كباص برص1808261921044026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكوثر للبناتادبيغصون قاسم نجم عبد هللا1809261922083047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي محمد كاظم سلمان1810261921176043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبينور الهدى عالوي حسين هندي1811261922138017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية حلب للبنينادبيسلمان محمد سلمان محمد1812261921013071

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد فالح عبد داخل1813281951151640

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيمازن محمد ناجي سند1814231951054042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيفاطمه شوقي عباس شريف1815251852070063
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعبد المحسن طالل عبد المحسن علي1816161951370039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيوسن فالح حسون عويد1817281952081051

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيدعاء محمد سمير عبد علي1818161952210038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين علي مجر غيالن1819281951151193

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيعذراء جاسب شذر منصور1820161952381120

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيرسل محمد حسين علي1821181922205006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيفاطمة الزهراء احمد ذياب حمادي1822181922255019

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الرباط للبناتادبينجيه محمد علي كاظم1823111922121042

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيطه فالح حسن صالح1824181921313014

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيحنان صالح سلمان داود1825131922079011

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيمزهر عيدان نعمه حسن1826201921220011

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عبد1827181942205070

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسين عباس مجيد حمدوش1828181951006019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعداديه االنوار للبناتادبينهى ردام عباس سلمان1829111922085052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء سالم خلف شاطي1830151922044028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المهج للبناتادبيميالد احمد جواد كاظم1831141922102111

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية المهج للبناتادبيهاجر كاظم كريم جميل1832141922102124

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعداية المعراج للبناتادبيسجى رعد ابراهيم علي1833101922113043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايه جمال خليل هاشم1834101922109017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية البشير للبنينادبياحمد هيثم زاير حسين1835141921036009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي قاسم وثيج كاظم1836151921007163

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمهدي داخل صاحب كاظم1837121921034164

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين سعد وروش علي1838141921018030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيسيف علي محمد فاضل1839111921057043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الرميلة للبناتادبيعذراء محمد عباس جار هللا1840151922044081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد ستار حسين وادي1841141921201219

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية تل السمر للبناتادبيساره فالح هادي عبد1842111922129013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب امير منخي منديل1843111922077026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيمريم عدنان قادر شامار1844141922071048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية طه للبنينادبيسجاد منير شاكر محمود1845141921177083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية النهروان للبنينادبيكرار عائد سلمان شنين1846151921020110

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيعلياء خضير محمد وهيب1847141942139019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد حسن1848131941257039
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبتطبيقيزهراء حيدر عبد الحسين حسن1849271952065017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين علي ثامر1850161951076040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيسجاد طارق ناجي صادق1851141951005012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيحسن اسماعيل مرموص محمد1852101951011019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتتطبيقيايالف سالم عزيز حمد1853141952147002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيزينب هيثم صبري حسن1854131852117035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية النصر المسائية للبنينتطبيقيعلي تبين مهنا حمود1855221951314054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتتطبيقيزينب سعد عباس عبد االمير1856261852108030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينور الهدى احمد صالح حسن1857161952294022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية نوح للبنينتطبيقيمصطفى عمار خليل ابراهيم1858211951053012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيزيد صفاء جاسم محمد1859241851002025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية المنهل للبناتتطبيقياميمه رعد احمد عبد هللا1860111952114001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمصطفى هادي حسن علي1861221951021092

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين ثار هللا توفيق نعمة حسين1862161951353039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقياثير ضياء عبيد احمد1863111951042002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيثناء علي راضي محمد1864131952107007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيداود محمد سلمان هربود1865111951019021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيكرار سعد محسن حمود1866151851002056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيعباس سمير عباس حسين1867121951013016

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعباس محمود محسن حميد1868271941152026

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيسجى رسن شيال سباهي1869161952244012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية حمدان للبنينادبيعلي عبدالوهاب سالم بدر1870161921046057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي جبر نايف1871161951076036

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية الكرار للبناتتطبيقيفاطمه زكي حميد عطيه1872161952277023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين مالك جسوم هاشم1873161951034035

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينتطبيقيشوذب حيدر جار هللا علي1874161951410009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد جعيول مناحي عزيز1875221941069047

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعلي وليد يونس عثمان1876161941043016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية السرور للبناتاحيائيسراج اباذر حبيب مجيد1877271942066021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعبد الكريم ليث عبد الكريم يعقوب1878161941043010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينب محمد مكي علي1879161942275012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيشمس عالء حسين علي1880161952220013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية جرف النصر للبناتاحيائياسيل جبار خويط كوين1881221942416002
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيكاظم زغير كاظم جبر1882221941306216

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيمحمد حبيب داخل انعيمه1883221941008020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى حيدر جلوب حواله1884221942153205

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائيسلوى احمد سمير جخيور1885221942251002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيعلي محمد ابراهيم احمد1886221941008018

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية األنوار األهلية للبناتتطبيقيزينب علي محسن شهد1887221952142007

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيزمن فؤاد عبد هللا حسين1888221952278003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية  الميقات للبناتادبيأسماء عبد الحسن كبيش عبيد1889161922194002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية البتول للبناتادبياسراء قاسم علي عبيد1890161922242003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفرح كريم صدام محمد1891161922216041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية ام البنين للبناتادبينور حامد سلمان ناصر1892161922270030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب عبد الواحد راضي عبد الواحد1893161922242052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسين صفاء كريم حمد1894161921353016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الفاو للبناتادبيزمزم سمير خلف محمد1895161922225022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية التعاون للبناتادبيشهد صكبان مطر جايد1896161922267014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيفاتن فاضل قاسم محمد1897161922294034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين عدنان نعمه حنظل1898161921021010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيسارة عبد االمير فالح حبيب1899161922253029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجا سهيل ثامر عباس1900161922212025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمصطفى حيدر عبد الحسين محيسن1901161921062116

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه كاظم داود جالي1902161922246013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية455.0اعدادية المرفأ للبناتاحيائينور الهدى صباح خضير سعيد1903161942213037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيكفاية حسن سايف خشمان1904161942201019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطيف عادل عبيد جالوغ1905161942212035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيفاطمة صالح مطشر حميد1906161942174037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيطوعة اياد خيري الزم1907161942171033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية العشار للبناتاحيائيرباب خالد جاسم خيري1908161942228045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينبراس عباس جري جبر1909161942146067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المنتظر عامر خميس كاظم1910161941001095

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيسجاد باسم محمد نعيم1911291941002072

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين علي جاسب زغير1912281921021011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية العدل للبناتادبيابتهال محسن ناصر مشجل1913281922082001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0الخارجيونادبيمصطفى عوده طعمه طالع1914281921400025
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائياسماء هللا جاسم رسن حيدر1915151942080007

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير شحيت عاتي1916161952245019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الوركاء للبناتادبينور الهدى شريف هالل حسين1917221822157039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الواثق المختلطةادبيمحمد خالد شاكر مانع1918221921235012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي عادل جمعة عذاب1919161921047059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد احسان علي كريم1920161921020117

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية المبادئ للبناتادبيحنين حبيب محمد عيسى1921161922177011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية غزة للبناتادبيسكينه عماد مؤيد حسن1922161922208048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعباس حسين ماهود فهد1923161921028028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية رفح للبناتادبيدعاء عالء نوري حسين1924161922219013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه خالد طالب خوشي1925161922246012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية البيان للبناتادبيزهره كاظم خريبط صالح1926161922223036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعباس عبد الواحد مطير عبيد1927281921011009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء لؤي شريف حسن1928161922233023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيمصطفى حميد كاظم عكاب1929161921041044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية البتول للبناتادبيرسل جبار حسين شالي1930161922242031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيكرار محسن مهدي عسكر1931281921045022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور الهدى عبد الرزاق حسين جاسم1932161922245069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعالء عماد جبار كاطع1933161921012031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحيدر احمد عبد الرضا احمد1934161921039023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الفاو للبناتادبيخديجة محمد عبد هللا حسن1935161922225015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعباس صادق عباس عيدان1936221821009006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء ميثم محمد عبد السيد1937161952218064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسن فالح كريم ناصر1938221951026021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيندى ناجي سعيد وحيد1939221952102055

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية المربد المختلطةادبياحمد رزاق نجم عبد1940111921152005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد عدنان جليل نجم1941221951067004
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