
2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد693ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم فالح حسن مطير1141842134097

كلية الطب/جامعة بغداد693اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسالي حسن خضير عباس2101842115096

كلية الطب/جامعة بغداد692.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزبيده هشام علي محمد3101842078050

كلية الطب/جامعة بغداد692.4اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيليان كمال محمد مهدي محمد سعيد4101842115153

كلية الطب/جامعة بغداد692اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم ليث يدهللا منصور5131842071100

كلية الطب/جامعة بغداد692ثانوية الرافدين النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيفاطمه ظافر جواد محمد رضا6131842210015

كلية الطب/جامعة بغداد691.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعز الدين انمار ضياء عبد الكريم7231841047062

كلية الطب/جامعة بغداد690.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيريام وسام يونس لطيف8141842094058

كلية الطب/جامعة بغداد690اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد الرحمن صالح عبد الرحمن9101842115162

كلية الطب/جامعة بغداد690اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره حسين زامل غضيب10101842086069

كلية الطب/جامعة بغداد689.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيريم سليم عليوي مراد11121842109039

كلية الطب/جامعة بغداد689.6ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد علي عباس باقر12251841035097

كلية الطب/جامعة بغداد689.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد ايوب بهجت نوحد13131841016066

كلية الطب/جامعة بغداد689اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن قاسم اسماعيل حسن14101841026060

كلية الطب/جامعة بغداد689اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعبد هللا ياسر جبر ناصر15211841008039

كلية الطب/جامعة بغداد688.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد علي احمد عبد السالم عبد االمير16121841001073

كلية الطب/جامعة بغداد688ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمة عبد الجبار عبد القادر علي17101842077024

كلية الطب/جامعة بغداد688اعدادية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبلسم انمار فيصل عبد هللا18101842137015

كلية الطب/جامعة بغداد688اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائييٌسر عقيل محمد عبود19121842089084

كلية الطب/جامعة بغداد688ثانوية المناهل للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد توفيق ذنون ابراهيم20141841179034

كلية الطب/جامعة بغداد688اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعبد هللا رفعت حكمت محمد علي21271841005139

كلية الطب/جامعة بغداد688ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرغس عبد الهادي كاطع محسن22141842114011

كلية الطب/جامعة بغداد687.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه صباح شرهان باقر23141842094138

كلية الطب/جامعة بغداد687.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيالمصطفى محمد حمدي محمود24211841020010

كلية الطب/جامعة بغداد687ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمار سعد علي رشيد25141841007062

كلية الطب/جامعة بغداد687اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعماد الدين احسان عليوي حمادي26111841026100

كلية الطب/جامعة بغداد687ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد حيدر جاسم حسين27141842078049

كلية الطب/جامعة بغداد686.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيأفنان باسم حسين مراد28271842077002

كلية الطب/جامعة بغداد686.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرؤى ضياء حسن عبود29121842109030

كلية الطب/جامعة بغداد686ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب نجاح سلمان عبد30101842102025

كلية الطب/جامعة بغداد686ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه مهند صالح هادي31141842134040

كلية الطب/جامعة بغداد686زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد ميثاق بهجت عبد هللا32141841010076
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد686ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر قابل محسن كاظم33221841076034

كلية الطب/جامعة بغداد686ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيسنا نزار عبداللطيف جاسم34131842087054

كلية الطب/جامعة بغداد685.9ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد سليمان داود35131841037075

كلية الطب/جامعة بغداد685.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى راضي جاسم عبد36141841007081

كلية الطب/جامعة بغداد685.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي صباح مكي فياض37131841037046

كلية الطب/جامعة بغداد685.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيصالح سعد صالح كاظم38131841020034

كلية الطب/جامعة بغداد685.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد قاسم محمود علي39141841007010

كلية الطب/جامعة بغداد685.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيموج عمار جواد خضير40101842100098

كلية الطب/جامعة بغداد685.1ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد ستار جبار سلمان41151841012020

كلية الطب/جامعة بغداد685ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد ارشد حميد فليح42131841252002

كلية الطب/جامعة بغداد685اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعلي احمد صباح مانع43211841014058

كلية الطب/جامعة بغداد685اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمأمون عبيد صالح محيميد44231841051081

كلية الطب/جامعة بغداد685اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرند احسان علوان عبد الكريم45101842086049

كلية الطب/جامعة بغداد685اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيالحسن محمد عزيز محمد علي46261841050003

كلية الطب/جامعة بغداد684.6ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عباس شاكر سعد47111841010026

كلية الطب/جامعة بغداد684.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيرامي قاسم عبد الحسين عباس48111841045006

كلية الطب/جامعة بغداد683.7الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي جاسم داود محسن49101841002060

كلية الطب/جامعة بغداد683.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزينب صباح عبد هللا خضير50101842078060

كلية الطب/جامعة بغداد683.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيُعال عصام طارق عبدهللا51131842121097

كلية الطب/جامعة بغداد683.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزهراء هيثم جبوري محمد52271842077047

كلية الطب/جامعة بغداد683ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حيدر مالك محمد رشيد53121842109097

كلية الطب/جامعة بغداد683ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي منير عبد الرزاق54141842127008

كلية الطب/جامعة بغداد683ثانوية دار المعارف األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد امير محمد55111841039042

كلية الطب/جامعة بغداد682.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسما اشرف كاظم خضير56131842121083

كلية الطب/جامعة بغداد682.4ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عبد الرزاق علي حسين57141841170051

كلية الطب/جامعة بغداد682.3ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسدير ياسر صبري سليمان58141841007044

كلية الطب/جامعة بغداد682اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيياسين حامد يونس صالح59101841014072

كلية الطب/جامعة بغداد682اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمكي عادل جباري عطار60261841011140

كلية الطب/جامعة بغداد682اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء جاسم شمخي جبر61151842080007

كلية الطب/جامعة بغداد682ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء احمد شاكر زيدان62151842057016

كلية الطب/جامعة بغداد682إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عمار عادل وحيد63141841015010

كلية الطب/جامعة بغداد682إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيناجي خالد محمد حسن64141841013066
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كلية الطب/جامعة بغداد682ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره رياض عبد الحسين جبار65141842136024

كلية الطب/جامعة بغداد682اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب فوزي نوري عبد66131842072027

كلية الطب/جامعة بغداد682اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيحازم محمد صدام محمد67131841007001

كلية الطب/جامعة بغداد682اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين عمار شناوه خلف68121841026031

كلية الطب/جامعة بغداد681.8االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم محمد ابراهيم صالح69131841010003

كلية الطب/جامعة بغداد681اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن ماجد احمد عبد هللا70181841002075

كلية الطب/جامعة بغداد681اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمرتضى عباس جخير كاظم71281841001106

كلية الطب/جامعة بغداد681ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب كاظم عزيز صكر72131842281040

كلية الطب/جامعة بغداد681اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيامين صالح عبد المجيد هندي73191841009029

كلية الطب/جامعة بغداد680.7ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيحسنى محمد عبد القادر عبد الرزاق74211842143025

كلية الطب/جامعة بغداد680اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حسين محمد جواد75111841005034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد692.7ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره بشير انور مجمان76141842117033

كلية طب الكندي/جامعة بغداد690.9ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائينور الهدى حيدر جليل سداوي77221842159042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد687.1ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائياساور عادل عظيم شعالن78151842057001

كلية طب الكندي/جامعة بغداد687ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية صالح الزم شالكه79141842078009

كلية طب الكندي/جامعة بغداد687ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم محمد فالح تايه80151842060010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد687ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيبسمله حامد نجم صالح81261842116014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد684ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرتاج محمد حسين سلمان82261842132036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد682ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير محمد يحي سلوم83141842112047

كلية طب الكندي/جامعة بغداد682اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات حيدر جاسم مخيف84111842080013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد682اعدادية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينمارق اثير بالسم غركان85101842139049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد681اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنال منذر سكران باخي86141842100085

كلية طب الكندي/جامعة بغداد680اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسين علي مسعد87141841021005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد680ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره علي عبد جزي88141842091016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد680اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر عبد الوهاب حسين مراد89141841048096

كلية طب الكندي/جامعة بغداد680ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عدنان خانجان حسن90131841022080

كلية طب الكندي/جامعة بغداد680اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيحسناء عمار كريدي نايف91131842117042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد جعفر عبد الواحد بدن92151841012043

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد احمد سالم صبيح93141842094102

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي السجاد صفاء لطيف مسير94131841031036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى صباح رحيم نوروز95151842054102

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيلمياء فياض جاسب شرهان96151842054132
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد679ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيرند وائل احمد مصطفى97131842100031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيقمر سعدي نعمه جابر98231842087218

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيأمنة شاكر محمود حسن99211842094011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عماد عليوي شكير100141841010080

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي يوسف فارس101131841010032

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد حسن لفته102131841034038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جواد كاظم عبد103121842094082

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينور عادل عمران يوسف104131842121118

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائينبأ عدنان عبد االمير مهدي105181842236123

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جعفر عبد الواحد بدن106151842046051

كلية طب االسنان/جامعة بغداد683اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيروان اسامه زكي عبد هللا107101842086051

كلية طب االسنان/جامعة بغداد682ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيليلى مصطفى اسماعيل عباس108131842080034

كلية طب االسنان/جامعة بغداد682اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريم ايسر محمد جمعه109131842117057

كلية طب االسنان/جامعة بغداد681.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمنار صالح عبد القادر سعيد110101842078118

كلية طب االسنان/جامعة بغداد681.2ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائياحمد عبد الرضا جبر نعمه111151841012003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد681ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيافنان حيدر رزاق عيدان112101842104002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد681ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه هاشم عبد المحسن جاسم113141842072084

كلية طب االسنان/جامعة بغداد681ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى صبيح فليح حسن114141842094186

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680ثانوية المتميزاتميساناحيائيجنات ناظم كاظم عبد الرضا115281842079012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمجتبى صالح عبد االمير محمد جواد116271841005223

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر محمد اكرم حميد117101841006032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي ثائر محمد جليبة118131841031063

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس مازن خزعل محمد علي119131841020037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عدنان هادي محمد120131842071099

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد غسان محمد عبد الكريم121141841059003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد679.7ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه محمد زغير حري122151842057040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد679ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى حميد ابراهيم علي123101841003033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد679ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى بهاء كريم عيسى124131841022129

كلية طب االسنان/جامعة بغداد679اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعبد هللا جاسم محمد سلطان125201841005029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد679إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد منهل سامي كريم126141841016011

كلية طب االسنان/جامعة بغداد679ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيمصطفى علي جاسم دعيبل127211841042019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد679اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسميه مراد فالح مراد128131842117096
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد679ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهمسه محمد راضي محسن129141842117072

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد غازي عبد هللا130121842109054

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد كاظم عبيس حسن131231841005076

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم محمد احمد عبد الرسول132141841007002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيافنان يوسف حميد محسن133151842054003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد انور عدنان جعفر134101841013117

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى كامل علي سبع135101842109055

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيداليا احمد فخري مجيد136131842070060

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.6ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزينه سعد ظاهر رشاد137151842057028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء علي عبدالحسين كاظم138131842121052

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكناري عامر ابراهيم محمد139121842093030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ علي فاضل عبود140131842091128

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عثمان عبد الرزاق خلف141111841005036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيتاالر نوبار ارام خوكاز142141842094027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب صبيح حميد حسين143141842094081

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه احمد ساهي كرم144131842093116

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار محمود محمد باقر145221841372012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف مردان عبد لطيف146101841042025

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرانيا صدام حسين علي147211842121032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائياسماء عبد الرحيم عاصي عبيد148211842100007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزمرد محمد كاظم خضير149141842078031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.9اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى وسام محمد عبد150131842070236

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي معطي محمد رضا151141842094082

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيرامي باسم حمودي طاهر152121841001031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرسل اكرم حسين محمد علي153121842109033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينه علي حسين سلمان154141842112057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا عمار اسعد عليوي155141842086199

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن خالد خير هللا اسد هللا156131841031014

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير محمد جواد حسن157101842115138

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عمر شمسي غايب158111841020057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد محسن خليل159141842127035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائياساور نزار رحمان امير علي160131842072003
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد681اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيامينه فاضل تقىي  علي161131842070018

كلية الصيدلة/جامعة بغداد680.5ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حيدر فاضل حنتوش162131842087085

كلية الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى خالص رجب صالح163101841020164

كلية الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه هيثم عزيز جميل164141842112054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنصور مجيد رشيد حميد165131841001092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عدنان سلمان عبد166101842115006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.8اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيزين العابدين فراس هاشم حسن167101841026092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.7ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عبد الجبار حسن صالح168141841007007

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرلى محمد صاحب جاسم169121842109038

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.6ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين عالءالدين سلمان كاظم170131841037026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيايه احمد صبحي مصطفى171141842094023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.2ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيرحمة محمد جمعه جاسم172151842057013

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.1ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان ابراهيم ليلو عباس173111841010034

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء علي كاظم ياسر174131842121054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسين جبر شده175141842086096

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عوده صابر عنبر176141842090062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه عبد الحسين حسن راضي177141842065017

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد مؤيد علي محمد178141841018015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمنار حيدر عبد الكاظم علي179261842108099

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين داود سلمان سلطان180221841040020

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيمجيد ثامر مجيد مهدي181211841029021

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيايات وسام عبد العزيز جاسم182211842140025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حسين علوان حسون183111842121049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حامد فرج مراد184131841003037

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد احمد صبري يعقوب185141841010067

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسنار ئاسو عبد الكريم عبد الرحمن186101842078077

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عباس كاظم شعيب187141842074160

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية النضال للبنينديالىاحيائياحمد مرتضى نجيب ابراهيم188211841029002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء احمد رويح حسن189141842145045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد نوري صبيح حيال190151841022015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الكريم عبد المنعم عباس191161841075244

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء اياد الياس عيدان192151842047054
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا مجيد رشيد جليل193131842070144

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حيدر راضي حمد194121842093015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيلقاء سعد محمدكامل عبدعلي195131842116036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيحوراء علي حسين علي196211842140061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأزل طه ياسين نجم197121842117001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيفاطمه حسين هادي عذير198261842083076

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيالرا عمار احمد ضاحي199131842108053

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيفادي يوسف عبد يوسف200141841010061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.1ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائييحيى منتصر قاسم محمد201111841050028

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين علي حسين محمود202131842070035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد603ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيغيث ياسين لطيف عواد203101851061009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد579إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين احمد نجم عبد هللا204141851011011

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عباس عالوي عماره205141841170043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد651اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب فالح عبد الهادي جواد206141842077028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد645اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم علي حمزه حزيم207141842086180

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد609اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمها فراس نجم عبدهللا208131852117074

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيمحمد حسوني زغير محيسن209221841026039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد باسل حميد قادر210101842083009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيموج عدنان فهد روكان211141842094172

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد646اعدادية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه عقيل منيع حميد212281842059091

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد607اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي ناجي طاهر داود213151851020031

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد525اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء مهدي عبد الجليل اسماعيل214101852117011

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد642اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي جاسم محمد مراد215281841006074

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد575اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف الدين طالب زاير راضي216131851030035

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد567ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيسما عمار عبد الرحمن عبد الجبار217101852136006

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد675اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد زياد فيصل كريم218231841002161

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمصطفى عاصم حمزه مهدي219271841002193

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعبد الحكيم قاسم شندوخ زيدان220181841044019

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيحسين علي خليل محمد221221841034008

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيعلي محمد صالح كاظم جواد222271851005052

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد675اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين علي جودي كاظم223131851045012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىتطبيقيزيد جعفر عبد الصاحب عباس224101851028004
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيليلى محمد مجيد امين225131852091045

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمريم فؤاد حميد مجيد226121842109105

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيدينا محسن حسن محمد227121842109029

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايمان عبد السالم ياسين طه228171842286074

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676ثانوية ظفار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي حسين خليل229111842091045

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه الهادي حامد عبد النبي230141842097037

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهيا مصعب زبير جودي231101842100114

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.8ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيكرار حيدر علي عبود232111841010051

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عماد حمدي مصطفى233111842103063

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيهبه قاسم محمد جالل234261852102041

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائياوس اياد حكمت محمد علي235171841013018

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينة حيدر خالد مصطفى236111842062048

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيغرام فيصل طه ياسين237211842135068

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي محمود عرب238131841020079

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود ياسر عبد الموجود عبداللطيف239101841043058

كلية العلوم/جامعة بغداد645.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عدنان اموري عبد علي240121841001048

كلية العلوم/جامعة بغداد642اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام توفيق سلمان عبد االمير241141842077021

كلية العلوم/جامعة بغداد626ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينور صفاء احمد محمد نجيب242101842095073

كلية العلوم/جامعة بغداد624ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه رائد اسماعيل واكع243101842090065

كلية العلوم/جامعة بغداد623اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينورالهدى جعفر سيد محيسن244131842118204

كلية العلوم/جامعة بغداد621اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا ناهد عيدان سلمان245101842115177

كلية العلوم/جامعة بغداد618ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان عالء محمد عبيد246111842078015

كلية العلوم/جامعة بغداد615ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة ثائر صالح الدين فوزي247111842062072

كلية العلوم/جامعة بغداد614ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه لؤي صبحي اديب248111842217048

كلية العلوم/جامعة بغداد614ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عالء محمد عبيد249111842078005

كلية العلوم/جامعة بغداد609ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيه احسان عفات عويد250141842138013

كلية العلوم/جامعة بغداد609ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراء رياض حميد سالم251111842067023

كلية العلوم/جامعة بغداد608ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ميثم مدلول ناجي252101842098016

كلية العلوم/جامعة بغداد606اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرنا رمضان محمد حاجي253121842107074

كلية العلوم/جامعة بغداد604ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيانمار مؤيد فاضل حسين254131841022025

كلية العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء باسم جاسم سعيد255141842100040

كلية العلوم/جامعة بغداد602اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه رحيم حامد رحيمه256151842054121
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كلية العلوم/جامعة بغداد601ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفدك حيدر عبداالمير محمد257131842087079

كلية العلوم/جامعة بغداد600ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان حسين عبد الواحد راضي258141842090013

كلية العلوم/جامعة بغداد600اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينغم عامر محمد علي عبود259121842087064

كلية العلوم/جامعة بغداد599اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عبد هللا كاظم حسين260111842084095

كلية العلوم/جامعة بغداد595اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حسين عبد الواحد مندول261111842105076

كلية العلوم/جامعة بغداد582اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد خالد جمال رجب262101841013119

كلية العلوم/جامعة بغداد582ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين عقيل يوسف محمد263131841016023

كلية العلوم/جامعة بغداد573.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيريم طالب عوده عبد هللا264101842100050

كلية العلوم/جامعة بغداد572اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدالل فاضل محمد حسين265121842105048

كلية العلوم/جامعة بغداد571اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عادل علي باقر266131841031018

كلية العلوم/جامعة بغداد570اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف احمد محمود كريم267101841020058

كلية العلوم/جامعة بغداد563اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء صالح مهدي صالح268101842114019

كلية العلوم/جامعة بغداد566اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى جاسم نايف جاسم269111851021113

كلية العلوم/جامعة بغداد558ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم محمد علي ناجي جاسم270141852107023

كلية العلوم/جامعة بغداد504ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجواد خير هللا جواد كاظم271161851038023

كلية العلوم/جامعة بغداد499اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد االله حميد تركي علي272101851013040

كلية العلوم/جامعة بغداد492ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مصطفى عبد الحميد مصطفى273161851038094

كلية العلوم/جامعة بغداد492إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي جالل صادق حسوني274141851019047

كلية العلوم/جامعة بغداد487اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيابرار شاكر حامد حمزة275121852107001

كلية العلوم/جامعة بغداد479اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب جبار عبد الكريم محمد276111852109028

كلية العلوم/جامعة بغداد478ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرقيه ليث مهدي عبد الهادي277121852114014

كلية العلوم/جامعة بغداد476اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيكاظم اركان محمد تقي كرم278131851031066

كلية العلوم/جامعة بغداد467ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء رعد علوان شكر279111852074016

كلية العلوم/جامعة بغداد465اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء علي عطية كاظم280111852080019

كلية العلوم/جامعة بغداد464اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى جواد كاظم محمد281291851003211

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد546اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء نوري حمدان كاظم282111852071023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمآب فدك حسون عبدالمهدي283121852110016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه نبيل محمد كاظم284141852101016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد596ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه زيدون فؤاد طعمه285101842116003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور رائد عبد المنعم عبد الحميد286111842074054

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد567اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب ستار ابو شعيعه ياسين287151842044076

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة محمد شمال شراد288121842098071
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور ثامر عطيه خميس289111842114096

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران عبد العزيز عبد المناف عبد اللطيف290141842220069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيرند عالء يعرب حسن291101842120038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار رسول علي جاسم292101842101093

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائياساور كريم جاسم زغير293151842046012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات عودة علي عودة294111842110009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه جاسم محمد مرزوك295111842068002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552اعدادية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم داود سلمان سعيد296101842137083

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى نجم عبد الرضا خويفج297141842110156

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء فالح انور حاتم298121842114020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحواء هادي خلف لفته299141842067011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جواد كاظم محمد300121842114018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد بعيل منخي301141842110162

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقوى ناصر ناجي جسام302141842138008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقييمامة حميد محمود جاسم303101852119025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك شاكر رحمه شحين304141852090010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476ثانوية االفاق للبناتبابلتطبيقيمريم حامد عبدالرزاق محمد305231852144029

كلية القانون/جامعة بغداد606اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين سمير هادي جياد306151821013022

كلية القانون/جامعة بغداد601اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيمالك يوسف حسين بديوي307131822078045

كلية القانون/جامعة بغداد588الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبينور وليد رشيد محمد308141822097042

كلية القانون/جامعة بغداد579اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي روج مبدر صالح309111821181075

كلية القانون/جامعة بغداد579اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى هادي مهدي سالم310151822040114

كلية القانون/جامعة بغداد573ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيرحمه مظر سهيل عبد الحسن311141822081020

كلية القانون/جامعة بغداد582اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حميد عبد عباس312101841026154

كلية القانون/جامعة بغداد523اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عبد الرحيم محسن حبيب313151851001065

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حرب جبار جاسم314111821020049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر يحيى عبد الحسين سعيد315121821005076

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك عمار عزيز عفات316111822102012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ماهر محي حسن317141822077032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيهبه محمد غافل زغير318101822107041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبياوس مؤيد عباس طاهر319141821030011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد486اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعلي محمد عبد الوهاب عبد هللا320131821042063
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد485اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار محمد هادي حسين321141821176068

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد480ثانوية التهذيب المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف جبار حسن كاظم322111821202032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد477إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيمختار فارس سامي حميد323141821025048

كلية التمريض/جامعة بغداد664اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر عامر مزعل صالح324141841030025

كلية التمريض/جامعة بغداد662اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيطه محمود محمد شريف325151841011047

كلية التمريض/جامعة بغداد658اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى علي هارف حسن326151842047092

كلية التمريض/جامعة بغداد655اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيالرا ذاكر محمود جباره327191842196076

كلية التمريض/جامعة بغداد653اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه احمد علي جيجان328131842091111

كلية التمريض/جامعة بغداد651اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيياسر عفتان حميد حمد329191841060032

كلية التمريض/جامعة بغداد646اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمجيد علي عبد الرحمن مبارك330231841012105

كلية التمريض/جامعة بغداد646اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه بهاءالدين محمد بربوتي331131842086064

كلية التمريض/جامعة بغداد644اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا كريم فاضل عباس332141842066042

كلية التمريض/جامعة بغداد642ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيكرار عباس احمد محمد333231841046022

كلية التمريض/جامعة بغداد633اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب حامد سهم جماغ334151842055050

كلية التمريض/جامعة بغداد625اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيمريم كريم شنان لفته335271842160197

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدالمجيد احمد عبدالمجيد ياسين336131841020052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياسامة شهاب احمد محمد337101841017010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد543اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى مزهر حمودي زغير338131842071066

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد538.3اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب كريم جابر ثويني339131842070105

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد533اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد عقيل عبد الوهاب كيالن340191841015071

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.8اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ جواد علي رجب341131842072054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد531اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنيه احمد موفق ادهم342111842106006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء عباس فاخر عبد الصاحب343151842041026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حسين زاير مطر344131842097025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حيدر مظهر مجيد345141842141001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنباراحيائيعامر خالد فاضل طالل346191841337065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا مظفر كامل كاظم347101842099014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد عامر حافظ صالح348141842068016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضرغام حيدر ثامر جبار349141841052005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد رأفت عبد الحميد كاظم350111841210029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد429اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عباس زامل محمد351151842040094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد علي ملك حسين عبد هللا352141841178004
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل ماجد حميد مجيد353111842121020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى عبد العزيز حمزه علوان354111842104032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح خضير عباس حميد355111842070085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيكرم فراس علي حمودي356101841042016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسدرة المنتهى فراس جعفر علو357121842107132

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد412ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد محمد احمد سلمان358121841014004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائياحمد حميد غائب حسن359201741016051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي فوزي عبد ياسين360121841026083

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيايه محمد جبار ياسين361141842096006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائياديان فراس احمد اسماعيل362111842103002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد504اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين مسرهد علي حسين363141851201092

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةتطبيقيعبد الرضا محمد حاكم كاظم364241851166011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيطيبة صالح رزوقي عموري365141852141002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقينغم محمد شاكر خضير366101852116022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمة اسعد محمد مصلط367131852096019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب ثامر نائب عبد368121852114018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيمحمد فوزي محمد احمد369191851058026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد جعفر صادق حسين370141851019065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد425اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقياسعد غسان رشيد عبد الحميد371131751031009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد425اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيحسنين مصعب منيع جوهر372261851044008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد424اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الحكيم رحيم داخل صبيح373101851015032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد424اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى سمير عباس عبد الكاظم374101851015050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد رعد فرحان محمد375111851029018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه قصي ياسين يوسف376111852077007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب عادل ناجي عبد الرزاق377121852090017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيهمسة عادل مريع عبيد378101852101040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيساره كمال احمد نعمه379111852083007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرانيه ماجد غازي نعيمه380141852140017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد420اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهيمن اسماعيل عالوي حسن381131751012114

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيثراء عدنان خالد حسن382131752107007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد416ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن احمد شهاب احمد383111851209030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد416اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيحنين حسن مصطفى حسن384101852114010
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد415ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيمرتضى حسين حبيب حسين385231851022045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد415ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عبد القادر عبد الوهاب عبد الرزاق386141852078015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد414الخارجيونالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى محمود ابراهيم ظاهر387111851400017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد413اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه ابراهيم مزهر شلو388121752105055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد412اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيه عباس فيصل جاسم389131752071001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد411اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب ثامر موسى علوان390111852127020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهبه رياض غانم احمد391111752073044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالعباس ثائر عبد الحميد جابر392141851020017

كلية اللغات/جامعة بغداد585ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىادبيآن عماد داود سلمان393131822089001

كلية اللغات/جامعة بغداد560اعدادية حلب للبنينواسطادبياحمد افسر صادق عبد هللا394261821013006

كلية اللغات/جامعة بغداد557اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك حسين حميد احمد395111822105013

كلية اللغات/جامعة بغداد554اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيهدى محمد موسى مولى396131822071136

كلية اللغات/جامعة بغداد553اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمهيمن ناجي محمد هندي397151821013094

كلية اللغات/جامعة بغداد551ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيغدير علي شرهان خلف398101822133044

كلية اللغات/جامعة بغداد550ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم رياض فرج سيد399141822070088

كلية اللغات/جامعة بغداد549اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيروان عبد الستار علي احمد400111822072041

كلية اللغات/جامعة بغداد548اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى سلمان عبد رشيد401141822075209

كلية اللغات/جامعة بغداد537إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد فالح حسن حمد402141821013132

كلية اللغات/جامعة بغداد532اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيايه عماد حامد مجيد403121822110012

كلية اللغات/جامعة بغداد518اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبياسراء علي سلمان نوركه404131822072001

كلية اللغات/جامعة بغداد516اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيروان فاضل حسين صالح405181822236016

كلية اللغات/جامعة بغداد505اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي ابراهيم جميل عرفان406141822111033

كلية اللغات/جامعة بغداد488أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيآيات مالك سلمان حسن407121822102002

كلية اللغات/جامعة بغداد486الخارجيونالرصافة االولىادبيعلي عصام احمد علي408131821400084

كلية اللغات/جامعة بغداد485اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبينور رائد عباس حميد409141822080074

كلية اللغات/جامعة بغداد479اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محسن فالح جار هللا410121822112056

كلية اللغات/جامعة بغداد476إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيفاضل حيدر علي سرحان411141821019101

كلية اللغات/جامعة بغداد475إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي حسين حنش412141821019026

كلية اللغات/جامعة بغداد472اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزينب اسامه رشيد عبود413131822091060

كلية اللغات/جامعة بغداد471اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيفرح عامر صادق محمد414121822091030

كلية اللغات/جامعة بغداد471إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف الدين فاضل حواس عبد415141821019051

كلية اللغات/جامعة بغداد467الخارجياتبابلادبيمروج هيثم جواد حسن416231822401042
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كلية اللغات/جامعة بغداد467ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيأنوار جعفر كفيل سمير417141822065001

كلية اللغات/جامعة بغداد465ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى فائق عباس علي418111821203203

كلية اللغات/جامعة بغداد465اعدادية المركزية للبنينديالىادبيرامي سعد رفعت عباس419211821004023

كلية اللغات/جامعة بغداد464اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبينوره مصطفى علي مصلح420131822091117

كلية اللغات/جامعة بغداد463أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيسما عدنان محمود احمد421121822102060

كلية اللغات/جامعة بغداد462ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبياسراء سالم عبد الرزاق عبد الكريم422101822084002

كلية اللغات/جامعة بغداد460اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الكريم حسين علوان423141821036005

كلية اللغات/جامعة بغداد459اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد علي صخي نجم424111821033009

كلية اللغات/جامعة بغداد459ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي احمد حسون425141822095046

كلية اللغات/جامعة بغداد458اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيراجحه حيدر ماجد حسين426101822120020

كلية اللغات/جامعة بغداد456اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عباس انعيمه داود427131822072034

كلية اللغات/جامعة بغداد454اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل صادق كرم عبد الحسن428151822040035

كلية اللغات/جامعة بغداد453اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب فاضل جهيد صويلح429111822072048

كلية اللغات/جامعة بغداد452اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عبد السالم صبحي مهدي430111822114022

كلية اللغات/جامعة بغداد448إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الوهاب غازي علي محمد431141821015055

كلية اللغات/جامعة بغداد447ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيميامين محمد منير عبد هللا مهدي432121822117027

كلية اللغات/جامعة بغداد445ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جمال مصطفى عباس433131822095015

كلية اللغات/جامعة بغداد443الخارجيونالرصافة الثالثةادبياحمد  كريم حميد شحيل434151821400006

كلية اللغات/جامعة بغداد443ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ موفق عطيه سبع435121822117029

كلية اللغات/جامعة بغداد442اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيسيف علي سعد علي كردي436121821032059

كلية اللغات/جامعة بغداد437اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب طالل عبد الرزاق زويد437111822111033

كلية اللغات/جامعة بغداد437اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى احمد عباس سوادي438141821026118

كلية اللغات/جامعة بغداد436اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعلي تحسين كاظم غافل439131821034066

كلية اللغات/جامعة بغداد436اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عصام علي عبدالواحد440121821044055

كلية اللغات/جامعة بغداد435ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيايه غيدان جاسم هاشم441121822117008

كلية اللغات/جامعة بغداد435اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيحسين نعيم حسين ادخيل442261821004020

كلية اللغات/جامعة بغداد433ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد جبار رحمه443141822222075

كلية اللغات/جامعة بغداد432مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا حسين كاظم جواد444111821180080

كلية اللغات/جامعة بغداد431اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك ابراهيم راضي كاظم445111822112029

كلية اللغات/جامعة بغداد429ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيكوثر خالد نوري عبد الغفور446101822090031

كلية اللغات/جامعة بغداد429اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي فاضل كاطع فليح447131821008104

كلية اللغات/جامعة بغداد428ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم سعيد حميد اسماعيل448111822067044
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كلية اللغات/جامعة بغداد427إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محسن عزيز علي449141821009056

كلية اللغات/جامعة بغداد427اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيزين العابدين عبد الحسين صحن منخي450131821255014

كلية اللغات/جامعة بغداد426ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيعبد هللا صالح مهدي طروال451231821187007

كلية اللغات/جامعة بغداد425ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيياسمين طه خميس مصطاف452111822165013

كلية اللغات/جامعة بغداد425اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيالرا نبيل خليل ناصر453111822071099

كلية اللغات/جامعة بغداد424إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيرفاه اسماعيل ياسين احمد454131821015021

كلية اللغات/جامعة بغداد424ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء رسول صادق موسى455131822080029

كلية اللغات/جامعة بغداد424اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيطيبه رياض جابر حسن456131822071087

كلية اللغات/جامعة بغداد423إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الرحيم زامل علوان457141821009004

كلية اللغات/جامعة بغداد422ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبينور فالح نعمة داخل458141822068055

كلية اللغات/جامعة بغداد422ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي صابر شالل459141822088053

كلية اللغات/جامعة بغداد421اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد علي حسين فليح460111821021138

كلية اللغات/جامعة بغداد421ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبينريمان بشير شاكر ماشاء هللا461111822077022

كلية اللغات/جامعة بغداد420ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيزهراء رشيد عدنان رشيد462101822106007

كلية اللغات/جامعة بغداد420اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حيدر محمد عزيز463141821037146

كلية اللغات/جامعة بغداد420اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي فالح علي رحيمة464151821008092

كلية اللغات/جامعة بغداد419اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحامد حيدر عبد الرضا شلش465131821045024

كلية اللغات/جامعة بغداد419ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيوالء سليم محمد جسام466111822118017

كلية اللغات/جامعة بغداد418ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيساره فاضل زاير مجر وداعه467141822135025

كلية اللغات/جامعة بغداد418اعدادية حلب للبنينواسطادبيزين العابدين حمزه علي هاشم468261821013052

كلية اللغات/جامعة بغداد418اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيمرتضى حسن كاطع حميدي469101821060129

كلية اللغات/جامعة بغداد418ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيجمعة ناجي عبد جديع470191821101007

كلية اللغات/جامعة بغداد417اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه عبد الكريم سلمان محمد471141822144055

كلية اللغات/جامعة بغداد417إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل عمار كاطع مشخول472141821013118

كلية اللغات/جامعة بغداد417اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيأحمد محمد حسين علوان473231821011011

كلية اللغات/جامعة بغداد417اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عبد السالم محمد صالح474141821027086

كلية اللغات/جامعة بغداد417ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه ماهر احمد جاسم475121822096032

كلية اللغات/جامعة بغداد417اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى كريم شوحان خلف476131821045107

كلية اللغات/جامعة بغداد566اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح سعد فليح حسون477101842086094

كلية اللغات/جامعة بغداد558اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد مسلم خضير كاظم478251841044019

كلية اللغات/جامعة بغداد554ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حيدر عبدالخالق عبد علي479131842087030

كلية اللغات/جامعة بغداد551اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمد الجواد اثير راضي صالح480221851002091
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كلية اللغات/جامعة بغداد549اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقياحمد عباس خضير غلوم481281851009004

كلية اللغات/جامعة بغداد483اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقينسيبه حميد كامل عبد482231852271077

كلية اللغات/جامعة بغداد476ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبراء رحيم كريم غزال483141852095003

كلية اللغات/جامعة بغداد469إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن وضاح حسن محي484141851019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيداليا عبد االمير حميد مصطفى485211822179024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيامير عامر رزاق ناصر486141821013030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيالحسن محمد فراس ابراهيم محمد سليم487141821005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك علي حسين علي488131822093012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار غازي قاسم تبل489151822049093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه فالح خالد عوده490111822071094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيقحطان عثمان حسين حسن491111821051025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد نسيم عباس رمضان492121821025051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد ابراهيم حمندي493141821045026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبينور لؤي خليل جميل494131822079065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد قاسم كاظم غضيب495131821012136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفرح موفق مجيد مزعل496131822098129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك محمد صبيح محمد حسن497141822068050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبييونس ناهض محفوظ عبد هللا498141821176089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيتبارك غالب كريم عباس499101822109022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء محمد عصمت رشيد500131822073063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياحمد عبد االمير دواي شرهان501131821012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيرسول علي حمزه حسين502261821026023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفيد مهند حسون علي503121842095046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية احمد فالح جبر504121842112059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسوسن عبد العزيز احمد ابراهيم505141842079059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتماره عقيل عبد الرزاق نوري506121842095010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى سدخان عبدالحسن محمد507131842100093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر لطيف داوود لفتة508131842105040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حيدر ناجي عيدان509131842101022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466ابي ايوب االنصاري للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى غسان رشيد بريهي510111841008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466اعداديةالصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين محمد مجول تايه511121841007045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عبد االمير والي سلمان512101842096027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسكندر مازن اسكندر جميل513111841048006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي قاسم دويج غازي514151841006060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم كاظم فرحان ثابت515151742046105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485ثانوية العدل األهلية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمروة سمير خزعل ابراهيم516121852119003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا يحيى عبد المنعم سعد517101851019102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسلمان لؤي عدنان حسان518101851046003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى محمد حسين حمد519101851017063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور عالء محمد كريم عبد هللا520151852040015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى محمد هاشم جاسم521121851025081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى ثائر عبد الوهاب عبد522101851026122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين محمد دلف صالح523101851025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيبدر علي حسين كاظم524101851203024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن حمود معاتب غتر525151851007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيحسن غالب غضبان ياسين526131851016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين صباح دغيوي عبيد527131851008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر كريم محيسن حسين528151851007042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنير ستار سلمان داود529141851018125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر طاهر اسمر صالح530151851071074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيأحمد عقيل عباس سعيد531121851201004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب مصطفى قاسم محمد532141852065011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى غالب محسن علوان533131851022083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم رضا عبد الحسين كاظم534141851004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهرة نصير حسين علي535131852072011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين خالد سوادي جالب536151851015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييوسف حسن جمعه ثويني537151851015078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصفا طالب احمد حمادي538141852076045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيضحى غانم عبداللطيف مهدي539131852100015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيبتول ماجد كامل كاظم540131852101006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير عباس غازي عباس541121841030026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكاظم احمد جليب هرير542141841048074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفيده عصام قاسم رشيد543141842104013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه طالل عباس مهدي544131842087074
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيبالل خالد عبد الخالق نجيب545101841020037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرجاء اياد دعير حمود546141842134033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة طه صالح حسين547111842133031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد514اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي جواد كاظم لفته548141841036015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى رزاق محمود عطية549111842139016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه غالي حسن هالل550141842122012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد505ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين عصام حسن علي551101842106005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائياستبرق خضير عباس مغامس552121842103001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيعبد هللا ثامر عبد هللا عباس553261841203039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمؤمل محمد يونس مدلول554231841010042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حامد احمد ناصر555101842108016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء يحيى عبد المنعم سعد556101842093020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم خالد عبد الحسن حسون557121841206001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك شكر محمود شاكر558121842118014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ميثم عبد سكران559141842089027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسجى مازن ابراهيم مهدي560121852087019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيميس حسن خليل محمد جواد561141852079039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحمد ابراهيم محمد عباس562141851048013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد476اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى علي كحيط كريمط563251851044180

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ ميثم عبد الزهره جياد564121852094045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقياشواق كامل سلمان جاسم565131852070003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472اعدادية قلعة سكر للبنينذي قارتطبيقياحمد علي شاكر سفيح566221851030005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيمنتظر عبد الحسين عدنان راضي567231851038070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيحمزه جاسم دعبول عليوي568111751042007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك زهير علوان حسون569101852095010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقياكرم حسين مكن راضي570251851016004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم عبد االمير غانم صابر571141852145025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ غازي جبار سلمان572111822102048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبينور الحسين محسن محمد حسن573131822071129

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد خضير مطلك574141821050020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد604اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس يونس جار هللا فزع575141822075129

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد604اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء ابراهيم سفاح مانع576151822046021
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيدالل شاكر حسين حمد577141822109019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران بحر حسين حافظ578141822121020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك مازن صالح مهدي579141822110034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيايات رمضان فهيم حجيرش580121822090003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيايه ستار جبار جوي581151822051012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء جاسم باني ورسن582151822050025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين موفق حاتم علوان583111822094013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيحمود عبد السالم حمود صالح584101821040009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء هيثم بداي زاير585121822112057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء موفق عبد الرحمن محمد586121822100012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيسماء فراس محمد ابراهيم عبد الرضا587111822077013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمحمد انور وحيد جاسم588261821156033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب اكرم كريم صفوك589141822070046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيجعفر قصي عباس مفتن590151821003017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيحوراء عباس حسن راضي591261822110014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه حسن عبد الهادي كريم592131822071096

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيضحى موفق لفته قاسم593141822071044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى محسن علي ضاحي594141822102120

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمحمد خليل ابراهيم عيدان595261821156034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى علي أحمد وسمي596121822104021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم رحيم محمد عطيه597121822103044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزينب خليل ابراهيم عبد598131822107060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عواد حسن جبر599141821028083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيعبير عمار اسماعيل احمد600141822106031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه علي كاظم كريم601151822052009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه صامد عبد االمير سعيد602131822070054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار اسماعيل حمة مراد شاه مراد603151821017075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيضياء ناصر شريف شيغي604141821028068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل سليم عباس جابر605151821018091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564االعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيصبا علي احمد كاظم606141822143034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيرواسي اثير شياع حطاب607151822054036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيايات كاظم رحيم بايع608141822124010
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيايات باسم صالح حسن609131822126007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبياثير عماد فالح حسن610111821152001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيسجى احمد علي جسام611131822126035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيمريم رشيد حميد عباس612261822112022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيايات محمد حسن هادي613141822072007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيايه ازاد موسى عينالي614151822047012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيام البنين محمد عبيد حمد615261822110005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسين هيثم حسن علوان616131821034034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعلي مالك علي فلحي617261821026046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601ثانوية بروانة للبناتاالنباراحيائيميساء هاشم حمد وردي618191842151052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب مزهر جدي زويد619141842090048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596اعداديةالصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين حسن هادي عريمش620121841007035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى زهير هاتف سعيد621131841008075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى عبد الكريم هاشم محمد علي622121841030195

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى رياض خماس عبيد623151842080071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلاحيائياحمد عبد السالم زغير محمد624311841071004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيمريم محمد حسن عالوي محمد حسين625291842057224

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء يوسف راضي سدخان626141842139010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور صباح نوري متعب627111842112077

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء نجم عبيد حشيش628111822077009

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460ثانوية جصان للبنينواسطادبيعبد هللا صالح حسن كريم629261821036011

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء كمال الزم جابر630121822105068

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبينرجس حسن حميد بدن631131822077069

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيحارث عايد نوري شعالن632111821025015

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد429اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيغاده رياض نجيب عبد الغفور633101822120049

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد427اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى رياض محبس شيال634131822094072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد587ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين نبيل احمد عباس635111822094022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد585ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبياماني مالك مجيد رشيد636141822134005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد582اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عبد الخالق عباس محيسن637111822076054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد569ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىادبينور ابراهيم عبد هللا جبار638101822221051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء محسن ناصر حسين639131822086034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيا عادل خشف عزال640111822084034
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبينور سعد شهاب احمد641101822117053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيامنه كريم كردي غربي642101822099002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسن كاظم عليوي643141822140025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيياسمين علي عدنان عبد الحسين644111822137051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيلندا قصي حميد احمد645101822119028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياالء محمد حسن حكيم  كرده646111822136006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عصام محمود محمد647141822107005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيدعاء محمد حسن وحيد648101822098004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسن كريم حسين649141822093033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل حامد خليل عبد650111822084121

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا عبد الحسن علي عبد هللا651141822115026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيصفا محمد عبد الصاحب عطيه652111822137031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي عبد الزهرة علي653141822101018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيسرور قاسم عبد الرضا عبد الوهاب654111822094047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيهالة سالم لطيف ابراهيم655111822150020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمرام مؤيد حسين كاظم656111822106038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيلقاء عماد خضير حمد657141822067081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيانفال ياسين رشيد علي658111822068007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين رائد صباح مظلوم659111822071034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء نعمان راشد طارش660111822071076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء قاسم جبر كاظم661151822050041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيمالك فراس كاظم علي662121822091036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480االعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا كاظم فليح حسن663141822143035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيانعام هادي مطلك جليب664261822091005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيرفيده يوسف عبد عبد هللا665101822101021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيمريم عبد الحميد جبار عظيم666101822091028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه صالح كاظم شحاذه667111822068010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيسارة علي جاسم سلمان668131822122032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيساره جبار عبد سلطان669111822084051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حسين طالب عباس670111822104029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبياسيل علي عبد الكريم عباس671141822076001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيزمزم سهيل نجم محمد672121822096015
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء حسن عبد خليف673141822109003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيجنات علي محمد قدوري674121822091005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب احمد شعبان محمد675141822082022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك حسين عباس جعفر676121822105031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء فاضل محي نوار677111822084066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيبتول هادي كديمي حمادي678111822105011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه حميد خليل ابراهيم679151842050010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530ثانوية التكامل االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى حيدر عباس سوادي680141842130006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرجاء طه شعالن حسن681111842073024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء حسن علي عباس682101842116004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيسميه ثائر لطفي محمود683101842120062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار احمد عبد المهدي عسكر684121842090038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عصام عباس حميدي685111842084076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيورود حامد ناصر حسين686141842145164

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء عالء مجيد برفي687151842061001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلجين حامد محمد حسن688121842111014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين زياد ازبار حمد689141842068005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعائشه هاشم طالب احمد690111852106021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء جاسم محمد موزان691111852076018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيكوثر جاسم محمد علي عطيه692111852081007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيفاطمه الزهراء عامر فاضل عبد الرضا693231852271060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454اعدادية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيغسق قحطان عدنان سلمان694101852139004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطتطبيقيخديجة محمد هادي علي695261852108016

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ أحمد ناصر حسين696111822137044

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم اديب عباس صالح697121822087046

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيفاطمه محمد مزيعل عبد698261822112019

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى صباح عبد الحمزة سلمان699111822128014

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء أسماعيل سعيد محمد700111822136020

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء قاطع عبد هللا حمد701141822067046

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيسما غالب حسن ابراهيم702131822071074

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبينور حسن خماط حامد703141822191065

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح مكي خضير عباس704141822109060
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيسرى ياس مهدي علي705101822116021

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيرؤى ياس مهدي علي706101822116012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيحنين سالم حمود عبد الساده707131822105008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409الخارجياتالرصافة االولىادبينور الهدى صبيح فالح سلمان708131822401086

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم سمير جبر كاظم709141822140047

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزينب مهدي جابر عزيز710231822117055

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيهاله حسين محمد مخلف711111822070088

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيطيبه شاكر محمود عالوي712101822120044

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه ماجد صبيح ابراهيم713141842100036

كلية اآلداب/جامعة بغداد509ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حسين فرحان جبر714151821075166

كلية اآلداب/جامعة بغداد504ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزينه محمد محسن حلو715121822085018

كلية اآلداب/جامعة بغداد482اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيجنه عبد الرضا راهي كرم هللا716111822106016

كلية اآلداب/جامعة بغداد479اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد رحيم علي717131821007028

كلية اآلداب/جامعة بغداد472ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى مثنى جاسم محمد718111821203205

كلية اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيدعاء رائد حاتم سلوم719101822095005

كلية اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف علي مهدي حسب720141821061070

كلية اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيايمن هادي محسن جاسم721141821201032

كلية اآلداب/جامعة بغداد460اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب باسم رشيد مشيوح722141822067048

كلية اآلداب/جامعة بغداد458اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيسجاد هيثم صباح محمد723131821023031

كلية اآلداب/جامعة بغداد455ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىادبيمريم ابراهيم عيسى كاظم724131822089009

كلية اآلداب/جامعة بغداد455اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد قيس كريم علي725141821048009

كلية اآلداب/جامعة بغداد454اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد فيصل عبد درويش726151821002035

كلية اآلداب/جامعة بغداد449اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر ماجد حسن محمد727141821030024

كلية اآلداب/جامعة بغداد445ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه رعد كامل زيدان728111822137037

كلية اآلداب/جامعة بغداد440اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر مهند طالب حسن729141821038170

كلية اآلداب/جامعة بغداد439اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبينور كريم جبر راشد730141822066043

كلية اآلداب/جامعة بغداد439ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىادبيزكيه عباس شاكر محمد731131822089005

كلية اآلداب/جامعة بغداد439اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء ناهد ابراهيم علوان732141822099027

كلية اآلداب/جامعة بغداد438ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيسلسبيل حسين سالم عبود733101822079011

كلية اآلداب/جامعة بغداد437إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر علي عبد عباس734141821015079

كلية اآلداب/جامعة بغداد437ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء بيات داود فليح735141822124027

كلية اآلداب/جامعة بغداد436اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد ثامر صبيح فهد736151821011017
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كلية اآلداب/جامعة بغداد436اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيتبارك احسان علي جاسم737101822114008

كلية اآلداب/جامعة بغداد436اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه علي غالب عناد738151822047038

كلية اآلداب/جامعة بغداد435اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمود عارف حسين يوسف739131821012142

كلية اآلداب/جامعة بغداد434اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب فاضل محمد ضاحي740151822054056

كلية اآلداب/جامعة بغداد434اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير ناجي عبد النبي علك741121822091028

كلية اآلداب/جامعة بغداد433اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه قحطان خلف عباس742131822074038

كلية اآلداب/جامعة بغداد433اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيصفاء سهيل كمر شالكة743141821027033

كلية اآلداب/جامعة بغداد431ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيغدير فيصل احميد مثنى744131822100034

كلية اآلداب/جامعة بغداد431ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيسالي نعيم سليم علي745131822075012

كلية اآلداب/جامعة بغداد430اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى حامد باجي جواد746141822073103

كلية اآلداب/جامعة بغداد429ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيضحى باسم جاسم محمد747131822096019

كلية اآلداب/جامعة بغداد428اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيولي احمد فالح عبود748131821045116

كلية اآلداب/جامعة بغداد427اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيروى حسين فرحان كريم749141822099033

كلية اآلداب/جامعة بغداد427ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر فيصل عذيب نعمة750141821031017

كلية اآلداب/جامعة بغداد427إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار خالد لفتة سبهان751141821025039

كلية اآلداب/جامعة بغداد427ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك ماجد عليوي عبيد752141822093075

كلية اآلداب/جامعة بغداد426اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيايات محمد عبود زعيل753131822107020

كلية اآلداب/جامعة بغداد425اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار محمد عبد هللا حمدان754151821004065

كلية اآلداب/جامعة بغداد425اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيرائد زهير رحيم محيسن755191821071023

كلية اآلداب/جامعة بغداد424اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيايات طعمة عبد الرحيم علي756151822048008

كلية اآلداب/جامعة بغداد424اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمروه حسين اكباشي داخل757151822049085

كلية اآلداب/جامعة بغداد422اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين جبر يوسف758141822110092

كلية اآلداب/جامعة بغداد422ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءادبيحسين رعد راضي مغامس759271821152021

كلية اآلداب/جامعة بغداد422اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فاضل صميدح علي760141821036056

كلية اآلداب/جامعة بغداد422اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحمودي حسن علي حمودي761121821003027

كلية اآلداب/جامعة بغداد422اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الزهره سلمان حسن762141822140034

كلية اآلداب/جامعة بغداد421اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحمن سعد عبد الفتاح ابراهيم763141821037182

كلية اآلداب/جامعة بغداد421اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين جمعه ابراهيم خلف764141822067027

كلية اآلداب/جامعة بغداد421إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار احمد سبتي محمد765141821013113

كلية اآلداب/جامعة بغداد421ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد فاضل علي766141822095073

كلية اآلداب/جامعة بغداد512اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه سعد عداي حسين767111842112054

كلية اآلداب/جامعة بغداد501ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه طالب مهدي حميد768131842080030
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كلية اآلداب/جامعة بغداد471ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجاسم كاظم جاسم مكي769161851108005

كلية اآلداب/جامعة بغداد455اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب حسن هدوان تقي770141852111020

كلية اآلداب/جامعة بغداد455اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي رياض يوسف نزيل771151851010036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد428أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيديار علوان عباس علوان772121822102027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد419اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيحنين ماجد راهي عبيد773101822096019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد418اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عالوي عبدالحسين كاظم774141821177031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد417اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيريهام رمزي محمد غاوي775131822111055

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد416اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيسالي جاسم طابور غضب776131822106034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد416اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي عدنان عبد الحسين جري777131821008100

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد416ثانوية الفاروق للبنينصالح الدينادبيامير محمد فهمي جسام778181821094001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد416اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبينبا مصطفى خالد حسن779121822118045

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد415ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد ناصر حسين علي780101821150035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد415اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيايات سعيد صباح جادر781111822076007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد415اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا موفق عبد الحسين عبود782111821015087

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد415ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي هادي ظاهر783131822097024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد414ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم ماجد كامل رشيد784151822045109

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد414اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد اسماعيل حسين حسن785141821177131

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد446اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد علي قاسم عبد المجيد عباس786141851200146

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد426اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى محمد حسن كاظم787121822091026

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد421اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد صدام هندي788121822089038

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد419الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيساره احسان علي حمود789261822073007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد414اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيمريم انور عبد هللا محمد790101822076033

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد413إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيالحسين ايسر علي احمد791141821009007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد412ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيمنذر ثامر خليل ابراهيم792121721016051

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد412ثانوية الحسين المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيكمال راسم كمال توفيق793111821208034

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد412اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل زكي محمد مكي سلمان794141822100028

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد412ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء نجاح نجم مجمان795151822045028

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد412اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى حمدان خلف شوكه796151822049062

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد411اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيرشا نعمه سلمان راشد797141822099031

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد411إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد شحل بدن798141821024158

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد410اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى منعم علي رمي799151821017100

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد410اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيابتهال كريم جابر كمر800131822098003
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قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبياحمد حسن امين محمد801131821034007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد425الخارجيونالكرخ الثالثةادبيمحمد غسان عبد صالح802121821400073

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد423ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا عزيز عبود فليح803131821038023

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد416اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء شمال جمعه غيدان804151822050026

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد412ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه ابراهيم محمود سلوم805111822119014

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد409ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىادبيكرار نبيل ابو دوله عزيز806131721259039

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد408اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيايهاب حامد ماجد جويد807151721018019

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد407اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبياحمد فيصل مشرف محمد808101821013011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد404اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب سمير عبد االله صالح809111822105031

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد404ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عدنان عبد االمير حمودي810131822095032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد404اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين عدنان كاظم هاشم811121821044020

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد404إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعيسى عطا ثابت حسن812141821013112

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد403ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء اسعد حساب وجيه813121822092024

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد403اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد فالح احمد شولي814151821004074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيسرى سوجر عبد هللا حمود815101822109058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبياسيل سعد سلمان حسن816141822223002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبياحمد حسين ساجت حسن817121821018004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد422ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيكميلة علي عبد عون عطية818111822157025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد421ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء هادي عويد كاظم819141822088032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد421ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيريم صباح علي روكان820111722133027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد420اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه حميد نجم عباس821151822040086

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد418اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد صباح عبد السادة جاسم822121822090028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد418اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيزيد نصر احمد فارس823111821034023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد416اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيبهجت جاسم خلف جاسم824111821029021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد416اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه ايسر سالم كريفع825141822075110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد415ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىادبياحمد ضياء احمد محمد826101821023001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد415اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبينبأ قاسم عالوي حسن827131822093099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد415اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيشهد احمد حسين عبد جوير828101822110063

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيكوثر عطا هللا علي يوسف829261822073013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جبار بديوي خاوي830141821003109

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيحسين علي عبد الهادي دفار831101821040006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمنار سعد صبحي محسن832141821200182
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمحمد خالد حافظ كنفذ833281821010050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةادبيهديل هادي عبيد هالل834111822164016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيطارق زياد طارق محمود835111821053078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد شياع علي بسمار836111721156085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيمروءه شالل سهر ابراهيم837111822217051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيوفاء سالم عبد الحسن عماره838141822124075

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيمحمد قاسم عناد صالح839111821042073

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبينورس فارس كاظم شعيب840111822084113

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيالوان شمال عبد حسين841111822083005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد411اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيعمر حسن عبد هللا حسين842211821028021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد411اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيرائد دلو فارس محمد843211821272023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد411ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيسعيد ابراهيم حمود عباس844261821156014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد410اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيمالك حميد حمزه حواس845101822110094

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد410ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد العزيز رعد مهاوش جاسم846111821156047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد410اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد مصطفى حمادي ضيدان847151821011039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد410اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبينهى علي مزهر كاطع848151822048114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيعلي كريم بداع احمد849211821262014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيزهره حسين زناد خلف850141822092019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد محسن اجريدي لفتة851151821010078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيايات خلف عبد الحسن بجاي852141822073009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى ثائر سعدون اسماعيل853141821012096

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىادبيايه ياسر محمد دحام854131822089003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد408اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء محمد جمعه سماري855151822049049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد408اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن أحمد عذاب رباط856111821052024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد408اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس حسين زغير حسين857141821008049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد408اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد ساجد صدام خليفه858151821013066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد408اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد زبن محمد فرحان859111821034052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى احمد جاسم عبود860111822105070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد هالل عبيد861141821050021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعمر جاسم حمادي محمود862101821041038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيريام وليد حسين شرقي863131822093038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد407ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن علي كريم حسين864151821074035
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406االعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء حيدر حافظ كريم865141822143009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء صالح كاظم عباس866141822115021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حميد داشر نعيم867141822073041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيمحمد عبد الرزاق خلف فاضل868231721255048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبياديان سمير احمد جودي869101822117005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حامد جميل حسين870111822074017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيوسام قيس خضير حسين871261821203089

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد405ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك عدنان نعمه أحمد872141822139008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد405إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعثمان عبد الوهاب عبد الرزاق محمد873141821019063

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد405اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عماد عبد الحسين حسن874151821001113

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد405ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبياالء مجيد حميد عبد هللا875101822111003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد405اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم جواد جبير عبد الحسين876141821061005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد405اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيسجى صباح راضي حسن877131822118095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء حامد عبد علي هليل878141822076053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404اعدادية المشروع للبنينبابلادبيطيف حماد شهاب علوان879231821010045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد زياره جابر احمد880141821205008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيايه عادل خزعل فليح881121822098009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين مهدي حميد عاجل882131821024034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىادبييقين محمد هاشم محمد883131822100058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيقمر جهاد محمد اسد884141822080061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد جياد جوده وحيد885111821052040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيايثار ثامر عبد الكريم جبار886111822109015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيسجاد عباس محمد كاظم887131821011027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمهند قاسم عباس كاظم888261821156041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم ثامر اسماعيل ناصر889151822046062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس جميل جحيل محيسن890151821074095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيأم البنين محمد راضي محمد891151822049001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيفاروق عباس فاضل حسين892101821022049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد403إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس محمد ريه ريشان893141821024123

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد402اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل رعد عبد هللا عفيس894111822095103

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد402ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيضحى جاسم محمد عطيه895131822120016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيضحى ناجي عبد محمد896261842112025
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى صالح عبدالحسين لعيبي897131842103029

كلية األعالم/جامعة بغداد506ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبينداء بشار يوسف عواد898101822116035

كلية األعالم/جامعة بغداد492اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار عماد صبري رضا899111821033086

كلية األعالم/جامعة بغداد489ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران كريم علي خلف900141822088048

كلية األعالم/جامعة بغداد488اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد موسى قاسم حمود901151821005042

كلية األعالم/جامعة بغداد488اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياثير احمد نعمه سلمان902251821024011

كلية األعالم/جامعة بغداد487ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عبد المنعم ناصر علي903111822099021

كلية األعالم/جامعة بغداد484اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيايوب حافظ عزاوي محمد904131821012028

كلية األعالم/جامعة بغداد483ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عبد الرزاق صبري مصطفى905111821017050

كلية األعالم/جامعة بغداد482اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل قيس حنون غضبان906151821005081

كلية األعالم/جامعة بغداد480اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيضيغم سعد فهد داخل907151821020051

كلية األعالم/جامعة بغداد477ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيسماء محمد عباس غدير908101822094018

كلية األعالم/جامعة بغداد477اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى جعفر حسن كاظم909151821001130

كلية األعالم/جامعة بغداد477ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجا كامل عبد هللا طارش910141822082027

كلية األعالم/جامعة بغداد476ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىادبيهمام مازن عبد الستار عبد الجبار911131821259046

كلية األعالم/جامعة بغداد476اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار حيدر علي عباس912121821032095

كلية األعالم/جامعة بغداد473اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسن قيس شريف علوان913131821012040

كلية األعالم/جامعة بغداد473اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر احمد سعدون عباس914121821003028

كلية األعالم/جامعة بغداد472اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حسين باقر ابراهيم915131821011024

كلية األعالم/جامعة بغداد472ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيعبدهللا سعد سالم عبدالرزاق916121821019015

كلية األعالم/جامعة بغداد471ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيزينب احسان مصطفى عبد هللا917101822084013

كلية األعالم/جامعة بغداد470اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر صالح هادي محيسن918141821048102

كلية األعالم/جامعة بغداد470اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيسهير احمد علي محمود919101822120037

كلية األعالم/جامعة بغداد469اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ناظم نعمة علي920151821001088

كلية األعالم/جامعة بغداد469اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيباقر محمد عبد فياض921131821012030

كلية األعالم/جامعة بغداد465اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عباس كاطع عبيد922151821001026

كلية األعالم/جامعة بغداد465اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبينور االسالم اياد عبدالرضا علوان923141821177162

كلية األعالم/جامعة بغداد465إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد نجم كامل محمد924141821024024

كلية األعالم/جامعة بغداد464ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين سلمان موزان حيدر925141821001007

كلية األعالم/جامعة بغداد517اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقيه قاسم عبدالحسن عبدالرضا926131852118029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسن فيصل محمد927131822093045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد421اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء صباح حمزه عباس928151822054042
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد420اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيسيف حسين عنيد فرحان929261821026032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد415اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عبد هللا عباس ميران930111721032121

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد414ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيفرقان فقيد قحطان حسين931211821026031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد411اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب مهند محمد العيبي932111822073029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد411إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد عماد خلف حميد933141821019050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد409اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيساره كاطع كاظم عبيد934151822044061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد408اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمصطفى حسن علي جواد935211821077162

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد407إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ستار براك علوان936141821024145

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي جاسم احمد حسون937121821034104

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر ضياء نوري صالح938141821019154

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد405اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيعهود حسين شاكر محمود939111822112090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد405اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيمرتضى نزار فاضل مطلب940261821203072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد404اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي عادل حمود ناصر941131721014071

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد404اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين علي كرم942151821015071

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد404اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيندى حامد علي موسى943151822044090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد404ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيشمم محمد جاسم محسن944111822218027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد404اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي خلف لفته945121821025035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد403اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيايه عثمان علي خماس946101822109019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي اكبر صالح حسن الزم947141821037197

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد غسان مالك سهر948131821012133

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب اسماعيل خليل ابراهيم949131842083007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار نصير محمد حسين950131842117162

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيدانتي حكمت ايشو شابو951131841041013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد423اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار احمد زبون حسن952131841030072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد417اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قاراحيائيمسلم بليش عجيل مطير953221841311071

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء عامر داود محمد علي954121752102012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقيباقر عبد الحسين ابو كيف شكبان955221851054010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء قيس كاظم مطر956141752081008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيسجاد عماد عبد الحسين علي957261851012012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقيمحمد حسين هادي صالح958101851155022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد425اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيساره فؤاد باقر عباس959271852065029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره مهدي صالح ياسر960101842115095
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد سالم عبد هللا سالم961101842115112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية689.8ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف وسام عزيز حميد962131841020031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد عبد الباسط طه محمد963101841048007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية688.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سمير حميد محمود964141842129048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية688.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشهد مسعود هاني محمود965101842100071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيعمار ياسر فالح حسن966191841009141

كلية الطب/الجامعة المستنصرية687ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير محمد رحيم حافظ967111841037008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية687اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيعذراء عماد عبد المهدي قاسم968271842056193

كلية الطب/الجامعة المستنصرية687المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور امين احمد مهدي969101842078132

كلية الطب/الجامعة المستنصرية687اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد عبد هللا عيدي عبودي970141841049017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جواد كاظم شالكه971141842094076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائياركان احمد يعقوب يوسف972101841018005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية685اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة فائق عبد الحميد عبد المجيد973111842101026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك جليل احمد حمادي974111842082061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيفاطمه رحيم رزاق عبود975261842173006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيأيات جليل ابراهيم اسعد976101842100001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا زياد محمد صادق977201841001102

كلية الطب/الجامعة المستنصرية683ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه عمار فالح حسن978101842102010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار علي عبد هللا كريم979151841011076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيمصطفى فالح عبد الحسن دليفي980281841010017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682اعدادية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيوهج ضياء كاظم خلف981101842137105

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيرواء حازم خضير عباس982261842083027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم طالب عطشان مريهج983101842078112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.1ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد انور نوري محمود984211841020062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيتبارك جاسم سلمان حمزه985231842094012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيطارق محمد شريف جاسم986261841012053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيفاطمه خير هللا نجدي محمد987211842177032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حيدر حميد موحان988141841021092

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيفاطمه جمعه خنصر جازع989261842083074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيرفل محمود كاظم حميد990211842135035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.9اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيالزهراء احمد مشرف عبد الحميد991101842115018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد نبيل عبد الحسين سلمان992121841001035
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية679ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل نعمان صبار عبد هللا993101842077026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيراويه عامر عبد الستار حسن994101842115052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء سعيد عبود علي995151842048080

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي حيال محيسن996141841170045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائياالء داود سليمان علوي997211842291018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمصطفى حاتم عطيه جياد998271841010123

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد بسام علي عميش999131841031059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافنان محمد حمود عيدي1000111842076006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى أحمد غانم مسلم1001101841028098

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمهند وليد خالد عباس1002101841002092

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين اسعد محمد شبيب1003221841370010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي امير هادي ظاهر1004111841026086

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار عبدالكريم فهد خلف1005131842074032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائياالء احمد صالح منفي1006131842118014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيدانيا دحام محمد مصطفى1007171842232101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياسعد نمير فاضل غائب1008211841003017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد قاسم ثجيل مشاري1009211841005109

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيماهر كاظم حسين صبح1010211841055030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.9ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مثنى عبد الجبار رجب1011101841048020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.9ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيالحسن علي حسن عبد الرضا1012141841046003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيرامي لؤي عبد المنعم علي1013101841028037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.7ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء خلف عنيد هميم1014151842057018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم طارق ناجي محمد1015101842078111

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد اسامه عبد المجيد محمود1016101841028083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد حسين جبر عيال1017261841001154

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الديناحيائيخمائل حسن حسين محمد1018181842301002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيأمجد فارس محمد سهيل1019211841014010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدهللا ياسين محمود خضير1020131841001048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مهدي عباس كريم1021131841022133

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ مصطفى عبد الكاظم محمد1022121842112131

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين جبار زناد زاير1023131842118042

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية681.6ثانوية الغد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حازم عبد االمير عبد الرحيم1024101841059006
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية681ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا ليث منصور محسن1025141841064015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية677اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عادل كاظم نايف1026141842086176

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية677اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه جعفر صادق خليل1027111842068026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية677اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة شلش جبر حسن1028151842055077

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية676اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياالء عالء مزهر سعود1029151842044010

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس عماد سامي رحمان1030141841027026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى احمد جواد كاظم1031141841011116

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد صادق سالم حسين حسن1032151841022011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد الرضا جالل عبد الواحد عبد1033151841004027

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمجتبى رعد حيدر نامدار1034131841031055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيسارة حميد عيسى هاشم1035261842120103

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمينا هيثم عبد الجبار عباس1036221842125171

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه ماجد طالب حسن1037121842105121

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسامر علي محمود جاسم1038111841018041

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرباب عادل شعيل ركبان1039111842074009

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد عيسى سلطان1040141842111066

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية675اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء رحيم عبد هللا عبود1041141842133024

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن عيسى سوادي عباس1042141841007026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674.8ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائييحيى اسامه ناجح ناصر1043131841020104

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيلينة رائد ناصر فرحان1044141842094151

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيبنين عبدالحسين دواي محيبس1045131842121014

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد باسم يوسف عبد1046251841035082

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيالحسين حسن علوان حمد1047211841020009

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيرفل نهاد محمد كاظم1048211842291050

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيات صالح محمد منصور1049131842093002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيبثينه صباح مهدي محمود1050181842242023

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيحنين مهند صالح حسون1051261842102028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيام البنين رسول محمد عبد هللا1052141842072006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رعد قاسم ديكان1053131841012114

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائياماني مهدي عبد منخي1054131842070013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682.4الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي محسن حمد عبد الرزاق1055101841002065

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرؤى رمزي كاظم حسن1056111842110029
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر هشام يعقوب منصور1057141842103039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد هيثم مهدي حسن1058101841026223

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى محمود رشيد حميد1059101842102027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيسما مازن عبد الصاحب شاكر1060101842102031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عامر نصيف جاسم1061111842113019

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.4اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عبدالكريم عصمت رشيد1062131842070044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسما عامر يحيى وهيب1063101842115100

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمالك عقيل عبد الزهره نعيمه1064151842054146

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيافنان خليل نايف حمادي1065101842117003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور محمد غازي حمود1066111842102040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيريم ليث حسن محمد1067131842108025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيغسق محمد اكرم جاسم1068211842136059

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانية مصطفى ازهر محمد ناظم1069101842078023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفنن ثائر يعقوب عبد النبي1070111842066049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيتقى حمود حمزه احمد1071111842113023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه حسين هادي عباس1072121842093001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر مالك رضا حسين1073141842078071

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوبة ذو النورين للبنينالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى عبود احمد حمد1074121842020066

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيوليد خالد اسماعيل خداد1075211841011094

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن علي داود عبد الباقي1076101841048009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه سعيد حمود عباس1077101842223057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم باسم محمد حداوي1078111842105074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيرهف كفاح رمضان عبد الرحمن1079101842079013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمصطفى عماد سعد ابراهيم1080211841054068

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيأميمه شوقي فرحان خلف1081101842101004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه طالل هادي ناجي1082111842074034

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عبد الجواد علي احمد1083111842217037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة سهيل وادي جعفر1084131842093080

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران يونس سلطان خلف1085111842076107

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيبهار علي صادق يد هللا1086111842113017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيدينا بشير سلمان جواد1087101842120029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل كامل محمد اطويرش1088151842080038
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن هادي حسين زغير1089141741017024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيغسق مرتضى هادي جبر1090131842094053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي محمد عبد الحسن عوده1091121841031116

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد ظافر بشير يحيى1092101841002007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيسؤام عماد خميس حسين1093211842211007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيسجى قيس حمادي جابر1094211842110055

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحيدر رائد عبد الكاظم عواد1095231841166007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.8اعدادية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدينا حكمت حامد عبد الحميد1096101842137026

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسين نعمه نوري عنبر1097271851001037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا الرصافة االولىتطبيقيتقى عبد المنعم ابراهيم حمدان1098131852244001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد سعد جاسم حمادي1099111851026096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيصادق حميد جبر جاهد1100281851001066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين ستار جبار راضي1101281751006034

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين قاسم كاظم عبد علي1102101851205054

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىتطبيقيزهراء ثائر وهاب حسين1103131852108003

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيعباس ثامر جبار حمد1104261851001026

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقياسامة فاخر ناصر مبارك1105161851074012

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد سعد هادي بطاح1106131851012008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى طارق زياد اسماعيل1107101851026127

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد قاسم محمد علي1108281851151642

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510اعدادية قلعة سكر للبنينذي قارتطبيقيمحمد سعد عبد العزيز علي1109221851030037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه لؤي عبد الجبار محمد1110131842072031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبنين حيدر طالب عبود1111121842109017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريام رياض حسين جاسم1112121842106034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم رعد لطيف جاسم1113131842070200

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي محمد يوسف ربيع1114101841034002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد رحيم نعمة زيارة1115111841020035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد القادر جواد كاظم ياسين1116121841032043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأمة الزهره محمد تركي جاسم1117121842122001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور احمد كامل سلمان1118141842105036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح غازي كامل خلف1119141842100078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه هللا مدحت اسود حسين1120131842070244
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيشمس محمد صالح مهدي1121121842109077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائياالء محمد كريم حمود1122141842094014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء محمد عبد الزهرة حسين1123121842118021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور علي شديخ صروط1124141842078097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأديان شهاب احمد عيسى1125141842086001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيساره عباس فارس حمود1126141842094092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه اياد ابراهيم خليل1127141842149007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد قاسم هاشم سيد1128141841017009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين ليث فؤاد جهاد1129121841031056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيرسل وليد كريم عيدان1130261842108038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد منذر محمد قاسم1131131841030088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء عادل عبد الواحد محسن1132141842117005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغاده حامد كريم عباس1133151842080086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوبة ذو النورين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيغسق معن بدر الياس خضر1134121842020046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى ماهر رؤوف عبد االمير1135131842072038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571ابي ايوب االنصاري للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسنين اسعد هادي حسن1136111841008010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبدور حسين جبر ابراهيم1137141842111028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائينور اسعد موحان حايف1138191842304010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد عوده سلمان1139141842095027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدانية ثائر خضير عباس1140111842110024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامال محمد كريم حاتم1141141842103002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.4اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور ازهر علي رسول1142131842117169

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين ماجد شكر عبد الحسين1143121841025027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور سلمان داود محمد1144141842110158

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيجنات عالء الدين مهدي صالح1145131842078011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.5اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسما ليث غازي كاظم1146131842070127

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم عدي علي خلف1147141841064001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةاحيائيبسام محمد عطية حمد1148151841002006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ محمد فهد عزيز1149141842111141

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى خلف جاسم محمد1150141841047141

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيميسم عمران موسى حسين1151151842054154

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائياستبرق مناف صبري علي1152131842086001
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيهدى مطير فرحان وداع1153261842083100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عبداللطيف جعفر حسن1154131842111065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور حسين علي عباس1155121842107218

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه رياض زيدان مخيلف1156131842093023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآيه علي محمد مهدي1157141852127002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيفاطمه هادي حسين جمعه1158231852114032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمؤمل رسول رحيم حسين1159151851017060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيعباس نجم محمد كريم1160281751008135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى كريم الزم محيل1161151851018038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد فاضل شنين زويد1162131851022006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب سامي حميد ابراهيم1163151852049030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياالء حميد كاظم عبد هللا1164141852066006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيدالل علي توفيق احمد1165131852071017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه كريم ياسين علي1166131842123018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد محمد موسى رضا1167151851011005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيحسن حكمت حسن محمد1168211851039004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيجعفر عمران عيسى حسين1169151851004007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية571ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيمصطفى اسماعيل حاجم دهيم1170141821210060

كلية القانون/الجامعة المستنصرية570ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيبتول حسن محمد سلمان1171111822074011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه سعد حبيب بطي1172111822094062

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء طالب علوان محمد1173131822118047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر حامد جابر جريو1174111822071098

كلية القانون/الجامعة المستنصرية561اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيرسل احمد جاسم علي1175131822101030

كلية القانون/الجامعة المستنصرية560اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمنار صباح محمود خضير1176131822071112

كلية القانون/الجامعة المستنصرية559اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسين عبد الحميد حسين1177141822144015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى قاسم كاظم محمد1178131821003068

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسن جاسم محسن1179131821012089

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيديانا حسين فاضل مهدي1180111822065021

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبياحمد باسم عدنان جاسم1181131821034006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد شاكر محمود عبد الوهاب1182131821006082

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية462ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا رياض خليل جاسم1183141822115033

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء عمار عبد الستار ذيبان1184111822127001
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية460إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف سعدون محسن ثامر1185141821024268

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية457إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هاشم نعيم يبير1186141821019094

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا حازم علي مهلهل1187141822191044

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار عبد السادة شولي غضبان1188151821004062

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعقيل ماجد يحيى جريك1189151821013045

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد حسن شاجب غانم1190101751015005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيايمن رعد جاسم حمادي1191141821004010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528الخارجيونالرصافة الثانيةادبيعبد الواحد حسين عبد الواحد راضي1192141821400074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه احمد عبد السالم مصطفى1193131822116042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى رسول كاظم ناصر1194131821012148

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيزين العابدين مشتاق حقيد تركي1195131821012063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل عبد االمير غضبان مرهون1196151821006074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513ثانوية البهاء المختلطةديالىادبيعادل محمد مهدي صالح1197211821203009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيسعد ناظم كاظم حسين1198121821003041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد زبون عبد الساده1199141821008073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى شاكر محمود جاسم1200141822221021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى علي بداي صابط1201131821014090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد نجم عبد الرضا معارج1202151822046046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس مشتاق دحام مظلوم1203121821003047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حقي اسماعيل سعودي1204141822095060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسين علي كريم1205131822071045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عباس سعيد فالح1206131821027027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عبد الزهرة جمعه احمد1207141821031084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعبدالرحمن زياد عبدالكريم احمد1208141821038076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيصبا محمد جبار عبد1209141822127045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيجعفر سعدون فالح حسين1210131821012032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب نجيب عبد ظاهر1211141822127038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين عادل رشيد جاسم1212131821024030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسجاد علي حسين محمد1213131821012068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حسين عبد الكاظم عمود1214151821003092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور صباح خليفه حسين1215111822074051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار جبار عودة نزار1216151821010064
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى جبار جاسم حسن1217151821006102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ كاظم حسناوي جاسم1218151842061014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبة عالء فائق حسين1219141842099040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزينب علي حسن جاسم1220141842071036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيوسن هيثم فؤاد مخيلف1221261842091056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيآيات عبدالرزاق سبع خميس1222131842080001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبة عبد الرحيم فيصل كريم1223151742054068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عبد المجيد محمد صالح ناصر1224141842086220

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه علي محمود جابر1225141842099019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيحسناء اكرم دحام حسين1226131842116007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيُعال مالك انس يعقوب1227101842123031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489ثانوية زرباطيه المختلطةواسطتطبيقيحسين حمدان راشد مرشد1228261851172004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىتطبيقيجعفر رضا فرحان كاظم1229131851024005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى محمد خطار جواد1230131851030073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقينورالشمس اسماعيل ابراهيم اسماعيل1231131852117083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر علي طالب عبدالكريم1232131851014038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه عبد الرزاق داود سالم1233141852149007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد قاسم سابط حسين1234131851012012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد فاخر هاشم روفه1235151851006049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين حسن سلمان علوش1236131851019001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقينرجس نبراس وليد محمد1237131852096028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل هيثم جاسم حمادي1238101852090011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيابراهيم شعيبث كاظم مجلي1239121851032002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيهناء حسين علي حسين1240131822096036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك حسن حافظ عاصي1241151822044016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507ثانوية المغيرة للبنينديالىادبياحمد هشام علوان كنوش1242211821051004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عبدالحسين ماهود علك1243141821201248

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيابراهيم رياض عيفان نوفل1244101821160001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور عالء الدين كامل هادي1245111822074052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عقيل حامد عودة1246141822132002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي طالب بالسم جارح1247151821011025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي حسين كريم1248151821010024
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيامان حكمت عباس محمد علي1249121822127009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيحسين خميس جمعة خلف1250101821060044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى صباح عباس مهدي1251151821018106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرانيا قاسم محمد حسن1252151822042022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية491اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك شاكر وهب محمد1253141822076100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمهيمن سالم عزيز ظالل1254141821030086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء علي حسين علوان1255151822056024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رشيد كاظم حسين1256141822069025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي عبدالمهدي بنيان1257141822074043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين بندر اغا1258131821003036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى زياد فندي شحم1259151822054071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه احمد حسن فرج1260151822041041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك عزت حمدان عباس1261141822140053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيسها سالم محمود كريم1262141822092025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سمير كاظم خلف1263131822106026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيمينه قصي راتب طه1264131822073132

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيايه علي فيصل علي1265141822069010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيخلدون خلف حسين بدر1266151821018039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه اثير عبار لهود1267151822051092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبينور محمد عبد الساده رشك1268141822075201

كلية التربية/الجامعة المستنصرية557اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عباس محسن ثامر1269141842133030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء حسين حميد معيوف1270231842119090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء جاسم عبد النبي عبود1271151842058017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمهدي قيس حميد عبد الزهرة1272151841011120

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء اركان جوامير عزيز1273131842093047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعهد صبحي عبد الصاحب نارس1274121842231099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيمحمد سالم حسن ضاحي1275141841203079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيزينب زكي خليل مصطفى1276181842203021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيبراق عبد الكريم حميد محمد1277101842117016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب ارحيم عبد ساجت1278261842104048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر ناصر محسن جرجاك1279141842065028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى شهاب احمد فرج1280151842054168
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية511اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهدي محمد عبدعلي جاسم1281131851023056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين فالح العيبي مطرود1282131851027007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيتماره محمود كامل هادي1283131852072005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين عبد السالم نحو شايع1284151851013016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء صفاء سلطان محمد1285131852096005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية حطين للبنينبابلتطبيقيوسام صالح هادي جبار1286231851023024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء سالم داود عوده1287141852108011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد رسول كاظم عيسى1288141851017007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء هاشم حسن محمد1289151852049029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييوسف غازي عبد زبن1290151851009064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد صادق عامر كاظم كشمر1291121851031098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيابتهال جواد كاظم مولى1292151852048001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيتبارك صادق يوسف منجل1293151852054007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية567اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزينب عماد طعمه عويد1294131822094042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية542اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيبراق مؤيد فرمان حميد1295121822087006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيصوفيا فرج محمد صليوه1296141822107031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيايه جهاد عبيس عبود1297131822091018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد امير خليل اسماعيل1298141822107029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيوداد رضوان محمد رضوان1299131822099062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد حيدر شاكر حنون1300121822093023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا سلمان حامد شبيب1301141821038073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيزياد طارق محمد منصور1302141821177065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيضحى حسين سليم أمين1303131822071083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472الخارجياتالرصافة االولىادبيورود احمد رضا ناجي1304131822401094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيمينا مازن صفر محمد رضا1305131822072044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد سهيل عبد هللا1306131821034057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيمحمد داود سلمان هاني1307131821014077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاديه حازم محمد منصور1308141822067075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك حسن طاهر ضجر1309121822087008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيرضا عبدالكريم قاسم عباس1310141821177064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيهبه عالء ضيف هللا عثمان1311131822086077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيرانيا محمود مولود طهماز1312131822071038
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية النخبة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احمد منذر خلف1313141822118004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء احمد جبر معيبد1314131822093040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيريم عبد االله حسن محمد1315131822106022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيكرار كريم عبد الرزاق عبد هللا1316131821009089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين سمير حسين قدوري1317151821013021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيهديل عباس مهدي جاسم1318121822095035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء خالد عبود شالل1319141822081010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعماد الدين اياد رحيم مفتن1320131821031018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه زيدان اخليف حمدي1321131822118128

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء علي مطلق عبد الرضا1322121822127036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك علي عزيز عليوي1323141822093074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيجعفر علي هاشم عبد الساده1324101821060024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد علي خالد محمود1325151822054075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء باسم مجيد احمد1326141822082011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيرضاء عبد الستار جبر دنبوس1327121822102034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد علي بارح حيدر1328151821008006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي قاسم حسين محمد1329141821027055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيغسق اسعد نعيم محمد1330131822073098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزهراء احمد عباس لفته1331131822107051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيريهام حسين محمد جعفر حمادي1332121822105054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمهيمن عبد هالل موسى1333131821008176

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد اسماعيل حيدر محمد1334131821012121

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر ستار شويل يونس1335151821001144

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440ثانوية زيونة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس فؤاد منهل عباس1336141821209025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى هادي رسن غيدان1337131821014092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيامير فاضل عباس جبر1338151821013006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزمن بديع خلف موسى1339111822112054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبييوسف نبيل صادق داود1340131821015069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيغفران جاسم محمد جاسم1341121822087039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم صالح محسن فرحان1342141822140048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيصفاء ليث ابراهيم عمر1343141821201284

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيرفل عادل سبع خماس1344131822111049
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعالء محمد خلف سلوم1345141821013086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيداليا وسام عزيز حسون1346131822111037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيسجاد عصام محمد هادي عبد الرسول1347131821009054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عبد الرحيم جمعه فياض1348141822110051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيحسين كريم عبد هللا محمد1349131821006025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد منحر عجالن1350141822095044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبدالرزاق جبر زرزور1351141822072036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيصهيب حسن علوان حبيب1352141821004033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب الحوراء حسين مهدي عبيد1353151822058046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جبار هادي علي1354131822084012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434ثانوية الموعظة المختلطةواسطادبيعباس داود سلمان جرمط1355261821165009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيرسل رزاق جودة ضيف1356131822129007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه حسين سلمان عواد1357141822088039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد طالب ياسر كاظم1358151821020091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيموسى ثامر عبد جودة1359141821210068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيميالد سعيد مجاري ضمد1360151822051111

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيايات عالء صاحب خزعل1361151822051010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد الحسين مزهر عبد غالي1362151821009095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيجعفر صالح فرج شمه1363131821042013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر سعد قاسم خلف1364151841012061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب وسام علوان كريم1365121842087032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك محمد صبحي رشيد1366131842092009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحنين محمد هاشم رؤوف1367121852107015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسلوى عبد السالم محمد علي1368111852072029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطه محمد ابراهيم حسين1369111851047005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء حسن هادي خلوف1370141852070019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء كريم عكله لعيبي1371151822055036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيايتاء اركان محمد حسن1372141822070009

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيايات اكرم حاتم كريم1373121822127012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيأيات عوده غافل نمل1374131822092002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي سوادي محمد1375151822055035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم باسم محمد عزيز1376151822056066
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423ثانوية االوزاعي المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيماهر علي صبار حميد1377121821203025

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد علي محمد1378131822116046

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء هاشم نور عباس1379141822115044

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيمعصومه داود كريدي خلف1380151822051109

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيمالك حكمت عبد هللا احمد محمد1381121822118042

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيهيثم محمد حسن عبد1382141821208234

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا مهدي علي رحيم1383141822101038

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية419ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهال مهدي جاسم محمد علي1384141822222002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبييقين عبد االمير صاحب حنتوش1385151822055088

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب فيصل غضبان صخي1386151822048067

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيعال مهدي جاسم محمد علي1387141822222040

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417ثانوية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىادبياركان عباس عبد سالم1388101821200013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حمادي سعيد مهدي1389121821032082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيعبد الحسين عبد علي عبد الحسين رفيعي1390261821030019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيايه عبد العباس قاسم عالوي1391131822103010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية الحفرية للبناتواسطادبينبأ سعد محمد عوين1392261822091044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيبراء علي حسن ياسر1393151822044011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيبهاء عباس ادهام وزير1394111821042018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيطف عامر سامي محمد1395111822104041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيابو الحسن علي حسين عباس1396151821015003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا فهد عناد عبد1397101821055026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد جاسم حامد عبد1398121821032055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيرفاه حسن جمعه ثويني1399151822080019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحسين عبد الكريم هامل موزان1400131821045034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبياحمد محمد عباس لفته1401261821203006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيهيام مهدي حسين صالح1402151822055086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيرواء كريم جاسم محمد1403141822136030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم العذراء سليم عليوي كريم1404141822065057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسن حسين علوان1405141822075098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيايه حسين عبد هللا ميرزا1406151822047013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه علي محمد عبدال1407151822040100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمثنى كاظم حمدان مصحب1408141821008088
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك محمود حسين حمود1409141822075047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيريام كريم صافي عباس1410111822157010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيسجى رعد زامل كاظم1411101822096048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيديار زياد طارق عزيز1412141822075066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيميس رعد غيالن الطيف1413101822096068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيجنة رزاق كاطع رسن1414151822055012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيسرى ناجي هالل ناجي1415131822105027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعلي حافظ منصور مشتت1416261821016032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد ياسين منعم جاسم1417141821061130

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى رائد محمد احمد1418111822076071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسلمان عبد العظيم عبد يوسف1419151821002041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيساره حسين قاسم مجيد1420131822071066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيايه زهير عبد الهادي محمد علي1421131822080008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كاظم عليوي مشتت1422141821019088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول محمد عرمش درمان1423141821003055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية حطين للبنينبابلادبيمصطفى عالء جاسم عباس1424231821023045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيساره حسن عوده الزم1425121822112069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية الجعفرية المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيطه عبد الواحد أحمد حسين1426141821202010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس خضير جاسم شايع1427141821031043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيسالم سلمان جبر راشد1428141821003067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم علي حسين شبيب1429141822134050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمهند عبد الحسين عبد يوسف1430151821002104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيتبارك عبد الزهره عبد الرضا ابو الريش1431141822071010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيعال عباس عبد الزهره كريم1432151822054086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء قاسم حسن حمود1433141822134015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبياحمد عايد حميزه علي هللا1434261821155003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد امين خضير عزيز1435141821028002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم رمزي ناجي مزهر1436141822076093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محمد شعالن عطية1437151821018054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيتقى عبد الكريم غانم نجم1438151822041011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440اعدادية االبرار للبنينواسطادبيشاكر محمود حسين خلف1439261821016024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيبرزان ايوب معارج محمد1440111821160010
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد صالح هادي وجعان1441141821024011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حبيب محمد بدن1442151821005086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبينور الدين كامل سيد حسن1443141821003142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينداء حسين فاضل صالح1444111822108095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيعمر عبد الستار طه عباس1445211821054051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيايه جالل كاظم عباس1446141822079018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيساره عماد عبد الحسين شعيبث1447141822110103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد ناصر عزيز عليوي1448141821061012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه صدام حميدي حسن1449151822053058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين هادي ضمد ناهل1450141821205050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه باسم جاسم محمد1451141822102085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435ثانوية واسط المختلطةالرصافة االولىادبياحمد عويد خليف صيوان1452131821174001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس غالي حسين ابراهيم1453141821208119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434إعدادية النضال للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عماد رمضان احمد1454141821014022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيسيف حسن خرباط سموم1455261821155015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيعلي ضياء رياض فالح1456131821011045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيهديل طه خضير عباس1457261822125015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جاسم ياسين عسكر1458151821017059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيشهالء فارس علك زاجي1459121822102064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيتقى خضير عباس اسماعيل1460121822099006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيمروان محمد جاسم محمد1461121821017040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبينوفل مثنى كاظم كعيبر1462231821001087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيمحمد سلمان داود هاشم1463191821099029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429اعدادية الرواد للبنينديالىادبيإبراهيم موفق إبراهيم علي1464211821077002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيايه نبيل عبد علي محمد1465131822076004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيسجاد احمد كاظم خريبط1466131821038014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبياصالة حافظ علي حسين1467131822098005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عامر هادي عباس1468131821023024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيايه سعدي احمد عباس1469121822098007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ابراهيم حسن سعيد1470141822090023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحسن حسين حبوب أمانه1471141821206033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صبيح عليوي جري1472141821003111
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صاحب صخي عوده1473141822093043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عبد الحسن محمد ملزوم1474131822118074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسن زويد زغير1475141821024136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىادبيزينب جاسم محمد كشاش1476131822097027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمجيد حسين مجيد خليفه1477141821037254

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحسين علي بريسم شريده1478261821016014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425ثانوية واسط المختلطةالرصافة االولىادبيمؤيد منعم خشان صبح1479131821174014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد احمد جبار رهيف1480141821061058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد احمد داود غريب1481121821009174

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيرائد وليد عبد علي كاظم1482131821004032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار رحيم رهيف حسن1483121821005051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيأمير عبدالحسن لعيبي بهير1484121821032019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه سمير صبري مريوش1485111822079002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء علي ديوان كطوف1486151842080035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء مهدي عبد النبي عويد1487141842121012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية الجنات االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء اياد طالع ثجيل1488261842134012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى علي كاظم عبد النبي1489141842087023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد احمد عبد الرسول محمد صادق1490121842086034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهاله درهم راضي جبر1491151842058084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيرسول كاظم مرهي حافظ1492231841257045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينجود محمد احمد جاسم1493111842084134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائياحمد مطر شمران عباس1494231841257012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى حسين زيدان موسى1495131841008074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيريام راضي كاظم راضي1496151842051031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيباقر حسن عليوي شمران1497231841016005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد كاظم عنبر شندي1498151841071025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبثينه عبد الرزاق سلمان زبار1499111842086006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465الخارجياتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى محمد جاسم محمود1500131852401021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقيدعاء عالء عبدالحسين عباس1501131852080009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارتطبيقيمحمد خضير سلمان صافي1502221851055015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد جودة علي راضي1503121851011003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب علي راشد وثيج1504141852081008
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسن هاتف فليح راضي1505291851100055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيأحمد صالح حسن فرحان1506261851155001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء خليل عبدالرضا كاظم1507131852093023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقياسراء علي فاضل سعد هللا1508151852054001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد محمد عبد الحسين حياوي1509221851311016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيسرور خليل هاشم حميد1510231852271042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحواء هادي صالح عباس1511121852108010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقيه علي جابر ذكر1512131852106012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة الزهراء كريم فارس هليل1513151852061003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيغدير صادق عبد عون عباس1514231852271055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيآوس احمد كامل حبيب1515111851203001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين ماجد هليل فرج1516141851011014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيمريم يوسف سلمان عيسى1517211852156027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيصبا يوسف محمدعلي حاتم1518131852075014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد سالم رشيد صكر1519141822076051

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبييقين عبد المنعم عليوي سلمان1520131822122065

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيصالح مهدي كاظم سعود1521231821161016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيحيدر مجيد حميد عباس1522211821262006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزمن حسن علي حسين1523151822048040

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى احمد عبد خضير1524151821007188

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيساره علي محمد الزم1525121822105084

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيشكران عباس شنين بريدي1526141822065043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية416اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء فاخر جبار يوسف1527151822058024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية415إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى احمد حسين يوسف1528141821024228

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية414اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيسرى طارق جبار حمودي1529131822092035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية413اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين باني ياسين رسن1530151821017022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية411اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسن علي فاضل حمودي1531131821034020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية410اعدادية الفلق للبنينديالىادبيبالل مثنى احمد عليوي1532211821023013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية409اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسيف علي مجيد هاشم1533131821012074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية408اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيمروان عدنان مهدي صالح1534101821024088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى كاظم واصي مكطوف1535131851012143

كلية الطب/جامعة البصرة691ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيجواهر فالح وسيل فالح1536161842152051
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كلية الطب/جامعة البصرة688اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيإكرام محمد عبد هللا حميد1537221842103002

كلية الطب/جامعة البصرة688اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبتول عماد عبد الحافظ نايف1538161842228022

كلية الطب/جامعة البصرة687ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي مؤيد عبد االمير كرم1539161841075187

كلية الطب/جامعة البصرة687ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيميس عبدالحسين كاظم ناصر1540161842165445

كلية الطب/جامعة البصرة685ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى جبار نايف فتان1541161841075282

كلية الطب/جامعة البصرة685اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائينور الهدى محمد كاظم احمد1542161842228106

كلية الطب/جامعة البصرة684.5اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد مجيد كاظم حمود1543161841352116

كلية الطب/جامعة البصرة684ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا كاظم جواد كاظم1544161841075146

كلية الطب/جامعة البصرة683ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد االمير رحيم عبيد1545161841075243

كلية الطب/جامعة البصرة682.6ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيرانيه عبد االمير حسين تعوبي1546161842156004

كلية الطب/جامعة البصرة682ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد وليد عيسى لفته1547161841075262

كلية الطب/جامعة البصرة682ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى فالح حسن هدير1548161841094085

كلية الطب/جامعة البصرة681ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد المحسن عباس جاسم1549161841079036

كلية الطب/جامعة البصرة681ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور عالء حامد درويش1550161842383169

كلية الطب/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيريما حسام محمود صالح1551161842165153

كلية الطب/جامعة البصرة680ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عالء حسين علي1552161841060079

كلية الطب/جامعة البصرة679ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء عزام يوسف عبد هللا1553161842183015

كلية الطب/جامعة البصرة679ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عائد عبد الحسين جياد1554161842332039

كلية الطب/جامعة البصرة679ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محسن كاظم جابر1555161842202075

كلية الطب/جامعة البصرة679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيابراهيم عباس كاظم غنيم1556161841075002

كلية الطب/جامعة البصرة679اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائينبأ حيدر عبد العالي حسين1557221842161077

كلية الطب/جامعة البصرة679اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيابراهيم خليل خلف بشير1558221841095001

كلية الطب/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر شاكر حميد1559161842165215

كلية الطب/جامعة البصرة678ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيبان جعفر نجم عبد1560221842203017

كلية الطب/جامعة البصرة678ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جبار عزيز سلمان1561161842202112

كلية الطب/جامعة البصرة678ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه فالح حسن هدير1562161842290036

كلية الطب/جامعة البصرة677ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيبركات خضر عبد العباس منعثر1563221842155012

كلية الطب/جامعة البصرة677ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيايمان سلمان هاشم محمد1564161842156020

كلية الطب/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن ستار جوده داغر1565161841075054

كلية الطب/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيضحى محمد عبدالمنعم محمد1566161842165301

كلية الطب/جامعة البصرة677اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن خلف عنبر عبيد1567221841002045

كلية الطب/جامعة البصرة676ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرلى عماد حاتم طاهر1568221842185025
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كلية الطب/جامعة البصرة676ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائياديان توفيق حميد عبدالحسين1569161842290001

كلية الطب/جامعة البصرة675اعدادية الصادق للبنينالبصرةاحيائيفيصل هاني ابشاره سالم1570161841031011

كلية الطب/جامعة البصرة675اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيمحمد طالب خلف ظاهر1571161841022032

كلية الطب/جامعة البصرة675ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى مبارك جحيل طارش1572161841075294

كلية الطب/جامعة البصرة675ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد ماجد شناطي نعمه1573161841075031

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة690اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب عالء عبد الحميد عبود1574221842103085

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد صدام هاشم1575161841075226

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة682ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة هاشم احمد حمادة1576221842139126

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة680ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد اياد كاظم كاطع1577221841040074

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة679ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةاحيائيصالح عبد الكريم عالوي صالح1578161841079014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيالزهراء عبداللطيف عودة سلمان1579161842165034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة678ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزينب حبيب هادي محسن1580281842054018

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة677ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه صالح طالب محمد1581251842062532

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة677اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيامين احمد حسن علي1582221841002037

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة677ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عيسى عجيل مطير1583221841076069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة677ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيساره عباس صاحب علي1584281842054020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة677ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمقتدى خليل ابراهيم موسى1585261841038113

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيديار رياض عيسى موسى1586161841075095

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة676ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيفضل عباس عبد هللا مصارع1587221841076076

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة676ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف حارث محمد علي غانم1588161841094090

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة675ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين اياد عبادي لفتة1589161842196001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة675ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينبأ حسن سلمان صالح1590221842421052

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.3ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيعلي خالد جبار سوادي1591161841003011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمنار رعد عزيز خلف1592161842152194

كلية طب االسنان/جامعة البصرة680ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيمنى علي عفراوي فهد1593221842410049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسن عبدالرحيم عبدالرضا1594161842165338

كلية طب االسنان/جامعة البصرة680ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمود سامي جاسم1595161842184131

كلية طب االسنان/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد المطلب صيوان صباح1596161841075019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة679ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيحسن جعفر محسن كريم1597161841003020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة678ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيالحسن عبد الزهرة عبد جداوه1598161841094010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيالزهراء علي اشياع ضيدان1599161842165035

كلية طب االسنان/جامعة البصرة678ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء فاضل حمادي حمود1600161842152093
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة678اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيزهراء كاظم جاسم حيدر1601161842172014

كلية طب االسنان/جامعة البصرة677.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد عماد ياسين جاسم1602161841075027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة677ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب قاسم نوري مدهلي1603161842184130

كلية طب االسنان/جامعة البصرة676ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيانعام عوده عجم مهنا1604161842165048

كلية طب االسنان/جامعة البصرة676ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رعد غازي سعدون1605161842145091

كلية طب االسنان/جامعة البصرة676ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب قاسم عبد هللا حسين1606161842202073

كلية طب االسنان/جامعة البصرة676ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيتقى جالل حسن نتاش1607161842202030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة676ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيرزان ثامر حمود ثامر1608161842189013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة676ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير جبار عزيز ثامر1609161842165316

كلية طب االسنان/جامعة البصرة676ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر رافد محمد علي محمد1610161841140025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة675.8ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيكرار ليث جاسم محمد1611161841003015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة675.8ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيزينب حسن محمد رمضان1612161842156030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة675ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب نجم فاخر محمد1613161842152119

كلية طب االسنان/جامعة البصرة675اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيعباس اسعد نوري راضي1614161841007013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفرح محمد مصطفى عثمان1615161842165383

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين عبدالزهره حسين1616161842165212

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيانوار صفاء جاسم ماجد1617161842165049

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائياية عبد الكريم حسين علي1618161842148002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبدالرضا مشرف كاظم1619161842165094

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار الهدى رعد كريم جاسم1620161842165430

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين محمد مهلهل منثر1621161841074006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عماد كاظم هليل1622161841001095

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيزينب وائل عبد المنعم نايف1623261842251012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين فوزي صادق صالح1624161842165040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيالهام رعد كاظم شاكر1625161842165038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيدعاء باسم طاهر عبد1626161842152060

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء طاهر خير هللا حبيب1627161842243031

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائيمحمد مزهر ريسان نزال1628221841255034

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمنار مهدي خلف زويد1629161842152197

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسالم محمد يوسف عيسى1630161841075109

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيرؤى تحسين حميد عبد الحسين1631161842228036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عالء محسن يوسف1632161842184127
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيمنى سجاد عبد الرزاق عبد الواحد1633161842247069

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيفاضل بردي عاتي مطر1634161841076027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيبتول جاسم محمد سالم1635161842234012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مصطفى محمد جواد محمد1636161842161024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيزينب عبداالمير رزاق محمد1637161842300018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيأنوار قحطان مجيد غالم1638161842152007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيرقية علي حسن طعمه1639161842226027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيهدى علي عوده سدخان1640161842383172

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيهبه احمد عبد النبي حسين1641161842243063

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرغد هاشم حميد رسن1642161842165142

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد ماجد حسناوي1643221841001174

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيالهدى فالح معروف مطلك1644161842145010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم علي زيدان خلف1645161842165414

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي رزاق طعيمه بهلول1646161841394011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم عبد ماشي1647221842143072

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبدالكريم ناصر علي1648161842293025

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد حسين محيسن1649161842162027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل حسين مهدي ناصر1650161841084089

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينبأ محمد ابو الهيل حسين1651161842165452

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ياسر عويد رمام1652161841394007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيعائشه شمس الدين عبد هللا جخبور1653161842216019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة632ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيفهد سعد فهد محمد1654161851078026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة624ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينة شالل مجيد فالح1655161852204018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة622ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقينور جعفر عبدالكريم عبدهللا1656161852165063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة629ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزينة عماد سالم عبدالرضا1657161852165040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة616ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي نجيب مهودر1658161851084074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة614ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد مهند عبد الخالق تعبان1659161851075061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة612اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيالحسن مؤيد كريم حمزه1660161851019014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة608اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقياسراء اسعد حبيب عبد علي1661161852169004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة608ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين وائل بدري عبد الحميد1662161851060051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة607ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف فراس عبد الحسن احمد1663161851081023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة601اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيبتول عبد الرسول عاصي كاوي1664161852239011
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى جواد كاظم خضير1665161841075284

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة618اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه لؤي اسعد خالد1666161852169097

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيصابرين جوده خضير راضي1667161842380050

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح اغا شامي1668161842145048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رعد محسن مطر1669161842165345

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة650ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحنين محمد عبد صيهود1670161842165112

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم رائد محمد باقر كاظم1671161842165403

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة646ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره قصي حسن جواد1672161842184140

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة644ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهناء عصام محمد شاكر عبدالحسين1673161842165502

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة639ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقياعراف محمد جبار جبر1674161852152007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة635االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر قاسم علي دهر1675161851001070

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة612ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا غسان مقبل ميسر1676161841075145

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة591ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقينورالزهراء عبدالكريم علي قاسم1677161852280045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم احمد مجيدي حشيش1678161852202047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة658الخارجيونالبصرةتطبيقيبسام محمد جاسم محمد1679161851400013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى نديم جعفر لطيف1680161851085139

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر هالل زاير شعبان1681161851089113

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسن هادي حسين علوان1682161851019028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيوئام عمار حسن رضا عبد الحسين1683161852150050

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيتقى جهاد قاسم ريشان1684161852218021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر كريم طالب كاظم1685161851140121

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة شكري جاسم بديوي1686161852333003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيدعاء ياسين مجيد جراد1687161852218032

كلية العلوم/جامعة البصرة609اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد عبد الجبار محمد علي1688161841044030

كلية العلوم/جامعة البصرة607ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزمزم قصي يوسف سلمان1689161842165155

كلية العلوم/جامعة البصرة598ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد االمير يوسف محمد1690161842184181

كلية العلوم/جامعة البصرة592ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبدور مازن هاشم محمد1691161842152034

كلية العلوم/جامعة البصرة586اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيساره اسماعيل خليل اسماعيل1692161842169045

كلية العلوم/جامعة البصرة586ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيميار عدي عبد العزيز عبد الرحمن1693161842152204

كلية العلوم/جامعة البصرة584اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيحسين باسم عبد مسلم1694161841002012

كلية العلوم/جامعة البصرة578ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عادل الزم سبتي1695161842165225

كلية العلوم/جامعة البصرة566ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعباس مهند صبيح يوسف1696161841075134
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة557ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمينا نبراس توفيق عبدالرزاق1697161842165448

كلية العلوم/جامعة البصرة554ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد ماجد ابراهيم عبد هللا1698161841126024

كلية العلوم/جامعة البصرة553ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب جميل عبد المجيد علي1699161842183043

كلية العلوم/جامعة البصرة550ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد عجمي مهنه1700161842332025

كلية العلوم/جامعة البصرة547ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيابتهال ضمد جبار ضمد1701161842333001

كلية العلوم/جامعة البصرة547ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمنتظر اسعد عزيز عباس1702161841075298

كلية العلوم/جامعة البصرة545ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء قصي عباس كربول1703161842383044

كلية العلوم/جامعة البصرة542ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيامير جهاد غضبان حبيب1704161841075043

كلية العلوم/جامعة البصرة542ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عبد هللا عبد النبي عجمي1705161842184248

كلية العلوم/جامعة البصرة542ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الكريم عبد الحميد مرزوك1706161841084099

كلية العلوم/جامعة البصرة539ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرحمن عبد الكريم حجام1707161842184126

كلية العلوم/جامعة البصرة535ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيدرر عبد الصمد عبد النبي علي1708161842184063

كلية العلوم/جامعة البصرة535ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنات جاسم محمد عبيد1709161842197014

كلية العلوم/جامعة البصرة534ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء هاشم محمد صيوان1710161842152098

كلية العلوم/جامعة البصرة533ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائياطياف وليد علي عبيد1711161842161003

كلية العلوم/جامعة البصرة530ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيالزهراء محمد عبد الرضا حسن1712161842383118

كلية العلوم/جامعة البصرة520اعدادية العالمة االميني للبنينذي قاراحيائيمحمد المصطفى غانم سرحان عبود1713221841054028

كلية العلوم/جامعة البصرة518ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاجر ماجد ياسين طه1714161842165487

كلية العلوم/جامعة البصرة518ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره خالد عبداللطيف عبدالرزاق1715161842165256

كلية العلوم/جامعة البصرة518ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين علي عبد الحسين محسن1716161841075083

كلية العلوم/جامعة البصرة517ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيالحسن علي غانم جثير1717161841075040

كلية العلوم/جامعة البصرة512ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن عبد العباس ناصر طاهر1718161841084021

كلية العلوم/جامعة البصرة550اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقياحمد فوزي زعيبل طعمه1719161851053012

كلية العلوم/جامعة البصرة541اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيروق سالم عبد الصاحب سوزه1720161852228033

كلية العلوم/جامعة البصرة541ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيساره زيد مجيد مصبح1721161852184056

كلية العلوم/جامعة البصرة538ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد المنعم عبد الكريم حسين1722161851085032

كلية العلوم/جامعة البصرة529ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي اسعد ياسين مزيد1723161851063038

كلية العلوم/جامعة البصرة523ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيميس قيس عبد الحسين عبد علي1724161852383121

كلية العلوم/جامعة البصرة521اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود صبيح عاصي بردو1725161851352215

كلية العلوم/جامعة البصرة520ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيأحمد وليد علي حسن1726161851085014

كلية العلوم/جامعة البصرة519ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيايه خالد وليد اسماعيل1727161852165007

كلية العلوم/جامعة البصرة517ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عالء حسن حسون1728161851075058
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة513ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسراء احمد جزيل جاسم1729161852145001

كلية العلوم/جامعة البصرة513ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن سعد عزيز طه1730161851060075

كلية العلوم/جامعة البصرة512ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسن فالح حسن1731161851083005

كلية العلوم/جامعة البصرة506ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه داود سلمان مزعل1732161852145041

كلية العلوم/جامعة البصرة503اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيهبه كاظم عليوي جباره1733161852240068

كلية العلوم/جامعة البصرة501ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم باسم عبد الستار عبد الساده1734161852190018

كلية العلوم/جامعة البصرة500ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عماد أدخيل جوالن1735161851073003

كلية العلوم/جامعة البصرة497ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةتطبيقيغدير صالح هالل مجيد1736161852232006

كلية العلوم/جامعة البصرة496ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيليلى عصام نوري حسن1737161852165051

كلية العلوم/جامعة البصرة495ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عقيل كاظم هاشم1738161852184041

كلية العلوم/جامعة البصرة493الخارجيونالبصرةتطبيقيعلي محمد جلوب مطلك1739161851400050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة497اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مرتضى عبد الوهاب عبد الحسين1740161852234017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة492ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عقيل باهيز جابر1741161852184087

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة491ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيايات صباح حسن شبوط1742161852258004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة490ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عباس عبد الكريم احمد1743161851084227

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة504اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد االمير جاسم خضير1744161842240031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545ثانوية الرصافي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى احمد مهدي جبار1745161851115007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيمريم عبد الرضا شواي عبد هللا1746161852258029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيالزهراء جاسم كاظم حالوب1747161852272003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة515ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حافظ زكي خلف1748161851108031

كلية القانون/جامعة البصرة528ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيزهراء مازن غازي عبد الواحد1749161822256009

كلية القانون/جامعة البصرة527اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيحسن محمد اسماعيل خلف1750161821052013

كلية القانون/جامعة البصرة525اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيمصطفى بكر علي حسن1751161821050031

كلية القانون/جامعة البصرة525اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبينور الهدى ايار عبد الزهرة دايخ1752161822174019

كلية القانون/جامعة البصرة523اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيايات سليم حميد سدخان1753161822168003

كلية القانون/جامعة البصرة520اعدادية االريج للبناتالبصرةادبياسراء رياض عبد الحسين علوان1754161822238001

كلية القانون/جامعة البصرة520اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحيدر محمد حسين كريم1755161821051021

كلية القانون/جامعة البصرة519اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيضراح غيث صاحب امين1756161821042044

كلية القانون/جامعة البصرة517اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيابراهيم علي ابراهيم ثجيل1757161821034001

كلية القانون/جامعة البصرة506ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيمريم سمير مهدي هاشم1758161822187008

كلية القانون/جامعة البصرة505اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيذو الفقار عبد هللا نجم عبد هللا1759161821049037

كلية القانون/جامعة البصرة502اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيعباس فياض جوده حميد1760161821034021
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كلية القانون/جامعة البصرة501ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة ياسر طالب مشاري1761161822187004

كلية القانون/جامعة البصرة499اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمنتظر شري مجيد طاهر1762161821061102

كلية القانون/جامعة البصرة497اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيعذراء عبد العظيم صادق حسين1763161822239026

كلية القانون/جامعة البصرة494اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعادل نعمه فالح عبود1764161821062038

كلية القانون/جامعة البصرة494اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب احمد عبد الرزاق ديوان1765161822150020

كلية القانون/جامعة البصرة535اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيسجاد مهدي كريم رمضان1766161851017028

كلية التمريض/جامعة البصرة644اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعماد هاشم محمد عبد1767251841150263

كلية التمريض/جامعة البصرة640ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه سعدي كاظم عبد الرزاق1768161842162036

كلية التمريض/جامعة البصرة630ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد مجيد عبد المحسن مزهر1769221841040081

كلية التمريض/جامعة البصرة619ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هاشم محمد مهوس1770161842293040

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة433اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء ثامر حبيب حمزه1771231842088116

كلية الزراعة/جامعة البصرة426اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرزاق طاهر عبد الرزاق هاشم1772161851039068

كلية الزراعة/جامعة البصرة420اعدادية الفرسان للبنينالبصرةتطبيقيعباس حسن فالح حسن1773161851009017

كلية الزراعة/جامعة البصرة418ثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر انور هليل عبود1774161851369008

كلية الزراعة/جامعة البصرة418ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عمار عبد الكاظم صالح1775161851140010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد عامر سلمان احمد1776161821052063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيامنه صفاء صالح مهدي1777161822230006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيمريم جبار عبد الحسين علي1778161822227086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيسيف الدين اسعد عبد الواحد غضبان1779161821068010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيسيف تحسين علي حسين1780161821015023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467ثانوية الجامعة للبناتالبصرةادبيخديجة الكبرى نديم محمد عبد الباقي1781161822155004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمحمد عبد هللا عبد المجيد علي1782161821044038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيمحمد عماد علي رمضان1783161821018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةادبيبتول عبد الستار عبد الرحيم مسير1784161822166002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبياسراء صالح عباس صالح1785161822233004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبينبأ اسعد حنون جبار1786161822150042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيكرار وليد حطحوط عبيد1787161821020084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيحسن خيري عبد هللا علوان1788161821136012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيهالة احمد صباح عبد الصمد1789161822148018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيغيث سعدي جنعان شنان1790161821050019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيسكينة فالح محسن عمران1791161822176069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةادبياحمد بدر مجيد يسر1792161821074001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451ثانوية الريان المسائية االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سادة جمعة عبيد1793161841374002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيمريم داود سلمان عوفي1794161842212035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيزينب هادي حسن حبيب1795161842233015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةاحيائيعقيل محسن كوزان أمريهج1796161841356005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد جاسم جبر عبد الحسن1797161841089004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيالمرتضى ناظم شاوي عاشور1798161741006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبان عبدالكريم عبدالمهدي محمد1799161842165064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ماجد عبد الساده عطيه1800141841208121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيبان تومان نعمه محمد1801231842144012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398الخارجياتالنجفاحيائيزينب عبدالكريم عبدول مراد1802251842401024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائييزن علي مزهر جراد1803161841357066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقينور ناظم مال هللا عباس1804161852215030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيشيخه خالد عبد الكريم نصار1805161852208027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيحوراء عبد المهدي يوسف ضجر1806161852170008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محسن شياع محسن1807161851110021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز عامر علي شداخ1808161851002140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد فارس سكر فارس1809161851365012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عماد الدين حسين علي1810161851140067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيضحى عدي عبد هللا عيسى1811161852218063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقياسماء محمد سمير اسماعيل1812161852228005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيزينب مناف ثامر محسن1813161852309035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار علي حسين عبود1814161851352172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيصادق لؤي صادق جعفر1815161851085054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيوفاء جاسم ظاهر جاسم1816161852192035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيايمان حسين فلفل نعيمة1817161852233004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقينبأ جاسم محمد احمد1818161852165061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الرضا جاسم محمد1819161751016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيحسن خالد كاظم صالح1820161851020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه حيدر عزيز شيحان1821161852170030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الحسين عبد الواحد غضبان1822161852169088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقينبأ عبد الكريم عراك خلف1823161852215025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيبنين أسعد نعمة فالح1824161852215006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيمريم كريم نبات خيطان1825161852242039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كفاح ابراهيم مالك1826161851352203

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبينور علي حرب غضبان1827161822154054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيهاجر عامر زبون صيهود1828161822223087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيزهراء قيصر حسن شنشول1829161822295006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430اعدادية الصادق للبنينالبصرةادبيعلي كريم قاسم منومس1830161821031025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيزهراء جندي مالك ناجي1831161852153019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيرحاب سلمان عزيز سالم1832161852223014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب حامد منصور عيسى1833161852202017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيايمان لفته خلف سالم1834161852153007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عباس رزاق محمد1835161842176079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد ميزر بريج1836161842278014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيمشارق اسعد عبد صيهود1837161842238025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيايمان حامد غانم جالل1838161842240007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة467ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائيجهاد انتكال لهمود جير1839221841318003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء ماجد ثامر خضير1840161842280005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس ماجد سالم احمد1841161851364127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب يوسف يعقوب حسين1842161852183017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب فالح جواد كحيط1843161852202020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةتطبيقيزهراء كريم حمزه علي1844161852148007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء علي ارحيم عباس1845161852162011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةتطبيقيدعاء كريم علوان تفاك1846161852264002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيكوثر حسن يوسف خلف1847161852383069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيزينب خالد عبد النبي حسن1848161852243037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيصفا عبد الجبار منصور عبد العزيز1849161852152046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيرسل احمد سالم ثجيل1850161852240025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيعذراء عبد المحسن مزعل عبد الحسين1851161852245039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقينور الهدى ماجد زعالن هيجل1852161852198016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى محمد جاسم قاسم1853161852245051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةادبيغدير احمد جاسم محمد1854161822190012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيمريم عودة احمد حسين1855161822162013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيايات احمد حسن كطافة1856161822212002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيشعيب ستار باشخ حميدي1857161821027022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيمريم محسن طابور باشاغا1858161822242050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيفاطمة منير جواد كاظم1859161822176093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيحسين كريم سالم عودة1860161821310021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيايناس احمد قاسم محمد1861161822294006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيزهراء ماهر شاكر درويش1862161822256010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيمريم اثير جبار كاظم1863161822239037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473ثانوية المربد المسائية للبنينالبصرةادبيعبد الخالق ميثم عبد الخالق عبد الحسين1864161821362023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيمرتضى حنون امهينو انويهض1865161821099034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيغدير عباس فاضل يوسف1866161822239027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةادبينور الهدى علي مولى خضر1867161822258034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيهدى جعفر عبد الرحيم ناصر1868161822217120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيهدى حسين مزهر حنون1869161822176119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الحليم محسن خصاف1870161822161004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائياالء مصطفى كاظم هادي1871161842243006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيشمس عبد هللا بردان طعمة1872161842197037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسن يوسف عبود1873161841085042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صبري طاهر جويد1874161842259014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيمالك عبدالعظيم خميس هاشم1875161842383087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين راشد احمد صكر1876161842146004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيزينب هشام جواد عبد الساده1877161852170023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة575اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةتطبيقيمروه عادل لفته نصار1878161852246009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة لفتة عبد الحسين خضير1879161852245045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةتطبيقينبأ قيس عرار مري1880161852179017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيصفا سعد علي حسون1881161852220027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقياحمد حسن أنتيش نثر1882221851045001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيوجدان كامل ثاني خلف1883161822194096

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيهبة هللا عبد الرزاق سلمان حمزة1884161822162012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبييقين سهيل نجم عبد هللا1885161822150058

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432اعدادية البتول للبناتالبصرةادبينور الهدى حليم كاظم حنوش1886161822242053

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيفاطمة عماد عباس علي1887161822167020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيسجى جبار كاظم نجم1888161822242037
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة423اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد علي خفيف1889161822208026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة423ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيمروة محسن جنام ثويني1890161822148013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة422اعدادية البتول للبناتالبصرةادبينسرين جبار جعو عداي1891161822242052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة422اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيمريم حسن مزهر هادور1892161822242049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيرسل صفاء عبد القادر ياسين1893161822168009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمة هشام عبد الزهرة شياع1894161822265033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةادبيزينب حميد مجيد حمد1895161822258017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيزينب اديب عبد العباس نعمه1896161822243034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة420اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيشهد واثق محمود حامد1897161822230036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة419اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيعبير سلمان عبد علي1898161822173041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة419اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينور الهدى عالء غازي عبد الرضا1899161822172057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة418اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيصابرين كريم حسين جوده1900161822230037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة417ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيايات حسنين عبد السادة عبد النبي1901161822221007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة417اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيروان عزيز نعمة ضهد1902161822212012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة417ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء عالء عيدان مجيد1903161822265028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة416ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيهدى شاكر ابراهيم عبد1904161822193017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة416اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيفاطمة ضرغام خلف نمر1905161822208025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة415اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيسارة عبد العباس عبد هللا هميم1906161822238018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة415اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيفاطمة سمير غدير مدهلي1907161822154041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414الخارجياتالبصرةادبياسماء رياض عجيل كاظم1908161822401010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيام البنين رحيم سالم عبد علي1909281822073005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيرسل شوقي عبد الواحد مشكور1910161822294012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبينور الهدى احمد بدر محسن1911161822217109

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبياسراء ايوب يوسف سعود1912161822221002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة413ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيعذراء كاظم صنهير حسين1913161822310009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة411ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيبنين حسن حامد عرير1914161822184001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة411ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيبنين محمد عبد ثامر1915161822216011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة411اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيفاطمة وصفي راشد سلطان1916161822173045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيايات قيس عبد القادر عاتي1917161822291005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزهراء علي ياسين فالح1918161822230029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيفاطمة عادل مكي عزيز1919161822287124

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيرواء فاضل كاظم حسن1920161822210044
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة409اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمنار عبد الخالق كاظم حنون1921161822173056

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة409اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبياسراء رياض سلمان شهاب1922161822236001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيزهراء حيدر مؤيد حسن1923161822208015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيرونق رشيد حميد عبد العالي1924161822217037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة407اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيغدير طه راضي درويش1925161822238022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة406اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيغفران احمد حميد اسحق1926161822164041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة404ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيشهد جعفر عبد الدائم بنيان1927161822337003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة404ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتالبصرةادبيفدك محمد محسن مشخص1928161822286002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيهيى خيري عبد هللا علوان1929161822202024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيمروة رحيم محمد رحيمه1930161822238025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيزهراء صباح ياسين شريف1931161822175018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزهراء جواد محمد حسن1932161822173026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد نوري فدعم1933161822210085

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة401اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبياديان ليث محمد زكي سعيد1934161822173001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيحوراء رزاق عطية مطر1935161822169009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء عبدالفاصل سلمان مكي1936161842280008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينه صادق هاشم شلش1937161842247047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة506ثانوية النور للبناتالبصرةتطبيقيبتول لؤي حيدر علي1938161852275003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة شاكر صالح علي1939161852253028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة490اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيضحى حسين فالح نبات1940161852164036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب رافد عبد السادة لفتة1941161852272010

كلية اآلداب/جامعة البصرة464اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيرقية باسم عاتي سلمان1942161822233019

كلية اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيمحمد سالم مريس ثجيل1943161821011025

كلية اآلداب/جامعة البصرة423ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيحنين اسماعيل سليم ابراهيم1944161822202003

كلية اآلداب/جامعة البصرة422اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيكرار حيدر حمد عبد الحسين1945161821112061

كلية اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيشهد جاسم محمد علي1946161822217067

كلية اآلداب/جامعة البصرة420ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيسالم عدنان عريبي دوحي1947161821025016

كلية اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبيمحمد مضئ نوري شهاب1948161821352084

كلية اآلداب/جامعة البصرة420ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةادبيايه عامر جابر مناتي1949161822146001

كلية اآلداب/جامعة البصرة419ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيفاطمة رشيد عبد الواحد كريم1950161822177060

كلية اآلداب/جامعة البصرة419اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيوعد جميل شهيب حميدي1951161821022036

كلية اآلداب/جامعة البصرة418ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةادبيفضيلة سعد عبد الرحمن صالح1952161822251002
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كلية اآلداب/جامعة البصرة418ثانوية نور الزهراء للبناتالبصرةادبيسبأ منذر جاسم سلمان1953161822214007

كلية اآلداب/جامعة البصرة417اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيمحمد عبد الحسن مجيد موسى1954161821006062

كلية اآلداب/جامعة البصرة417ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيحسن علي حسن يزل1955161821366003

كلية اآلداب/جامعة البصرة417ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبيسجاد ناجي عباس مسلم1956161821096003

كلية اآلداب/جامعة البصرة416اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعلي كاظم فليح حسين1957161821030068

كلية اآلداب/جامعة البصرة415اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيغسق مردان حسن حويس1958161822194061

كلية اآلداب/جامعة البصرة415ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبياسراء كاظم كريم كاظم1959161722216002

كلية اآلداب/جامعة البصرة415ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبيزينب عقيل سهيل صالح1960161822331008

كلية اآلداب/جامعة البصرة415اعدادية البيان للبناتالبصرةادبياالء عباس عجيل عبد هللا1961161822223005

كلية اآلداب/جامعة البصرة415اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيامير عبد الودود عبد الكريم لعيبي1962161821136007

كلية اآلداب/جامعة البصرة414اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيرقية علي حميد غالب1963161822220023

كلية اآلداب/جامعة البصرة413اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبييحيى حسن محمد صالح ابراهيم1964161821046098

كلية اآلداب/جامعة البصرة413اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء خلف سلطان شرهان1965161822171028

كلية اآلداب/جامعة البصرة413اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيامل احمد جحيف الزم1966161822150003

كلية اآلداب/جامعة البصرة413الخارجيونالبصرةادبيعقيل عبد االمام مجيد محي1967161821400050

كلية اآلداب/جامعة البصرة413الخارجيونالبصرةادبيحسين عبد عبد ربه علي1968161821400021

كلية اآلداب/جامعة البصرة413اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيزينب علي مشكور عبد الحليم1969161722253012

كلية اآلداب/جامعة البصرة412ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيزينب امين ثامر لعيبي1970161822206012

كلية اآلداب/جامعة البصرة412ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزهراء شهيد راضي حسين1971161822227040

كلية اآلداب/جامعة البصرة409اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيجمانة عمار كاظم صالح1972161822170009

كلية اآلداب/جامعة البصرة409ثانوية الجامعة للبناتالبصرةادبيحنين احمد حياوي مهجر1973161822155003

كلية اآلداب/جامعة البصرة408ثانوية عين شمس االهلية للبنينالبصرةادبيحسين ناعم حسن جبر1974161821130002

كلية اآلداب/جامعة البصرة407ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبينباء عبد الكريم حسين عبد االمام1975161822270024

كلية اآلداب/جامعة البصرة407ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيسارة خالد عبد الرزاق خضير1976161822163007

كلية اآلداب/جامعة البصرة407اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبياحمد راشد جرو زيارة1977161821013002

كلية اآلداب/جامعة البصرة406اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةادبياحمد بدر الدين ناصر داود1978161821069001

كلية اآلداب/جامعة البصرة405اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزهراء كريم حسن جاسم1979161822150019

كلية اآلداب/جامعة البصرة405اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبيعلي قحطان ريسان مكي1980161821352067

كلية اآلداب/جامعة البصرة405ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةادبيحيدر رياض عبد الحميد ذياب1981161821084007

كلية اآلداب/جامعة البصرة405ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيسارة سامر جاسم سيالوي1982161822148009

كلية اآلداب/جامعة البصرة404ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتالبصرةادبيحوراء رياض جياد راضي1983161822224013

كلية اآلداب/جامعة البصرة404اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيشاكر محمود عبد الغني موحان1984161821042042
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كلية اآلداب/جامعة البصرة404ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزهراء محسن منسي حسين1985161822287067

كلية اآلداب/جامعة البصرة403اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيوليد خالد حنون بدن1986161821056038

كلية اآلداب/جامعة البصرة403اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيزينة سلمان محمد كاظم سلمان1987161822253021

كلية اآلداب/جامعة البصرة402اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبياطياف جاسم نايف خلف1988161822209005

كلية اآلداب/جامعة البصرة401اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةادبيعلي خلف حسن عطيوي1989161821358046

كلية اآلداب/جامعة البصرة401ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةادبيضياء عوده مهيلب مسير1990161721135012

كلية اآلداب/جامعة البصرة401اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيرنا عاطف يعقوب يوسف1991161822173023

كلية اآلداب/جامعة البصرة399ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد رسول خلف صالح1992161821067009

كلية اآلداب/جامعة البصرة399ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيبثينة عالء عبد الرضا موسى1993161822287030

كلية اآلداب/جامعة البصرة398اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيمحمود مسلم عبد الحسين شهاب1994161821006068

كلية اآلداب/جامعة البصرة398اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيكاظم ناصح هاشم قاسم1995161821061075

كلية اآلداب/جامعة البصرة397اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزينب حسين ابراهيم ناصر1996161822230030

كلية اآلداب/جامعة البصرة397اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيحنان فالح عبد الحسن عبد الوهاب1997161822212008

كلية اآلداب/جامعة البصرة397ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةادبيزينب علي جعفر علي1998161822192006

كلية اآلداب/جامعة البصرة397اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةادبيمنتظر حميد طاهر محداد1999161721357070

كلية اآلداب/جامعة البصرة396اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيحسين حامد عبد اللطيف حريز2000161821022009

كلية اآلداب/جامعة البصرة396اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيحنين يوسف عبد الجبار فنجان2001161822173017

كلية اآلداب/جامعة البصرة396ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةادبياحمد عبد الرحيم حاجم مطر2002161721350001

كلية اآلداب/جامعة البصرة396اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيزين العابدين احمد شهاب جوده2003161821062024

كلية اآلداب/جامعة البصرة395ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيصفاء عدنان حسن سلطان2004161821305026

كلية اآلداب/جامعة البصرة393ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيعدنان جاسب موحي احمد2005161821094016

كلية اآلداب/جامعة البصرة393ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيزينة صادق جعفر محمد حسين2006161822337002

كلية اآلداب/جامعة البصرة393اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيحنين زين العابدين باقر علي2007161822241012

كلية اآلداب/جامعة البصرة392اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيتبارك ياسر صالح جمعة2008161822176019

كلية اآلداب/جامعة البصرة392ثانوية الرماح العوالي المختلطةالبصرةادبيحسن عدنان عبد االمام جبر2009161821307003

كلية اآلداب/جامعة البصرة392اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيرانيه فؤاد غريب قاسم2010161822237011

كلية اآلداب/جامعة البصرة391ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيطيف علي جويد تعبان2011161822265026

كلية اآلداب/جامعة البصرة390ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيسجى عبد االمير مهدي محمد صالح2012161822244032

كلية اآلداب/جامعة البصرة389اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيمريم احمد عبد االمير عفاتي2013161822170045

كلية اآلداب/جامعة البصرة389ثانوية المهدوية المختلطةالبصرةادبيمحمد خيري حسين مساعد2014161821315017

كلية اآلداب/جامعة البصرة389ثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةادبيمحمود حبيب فرحان كاظم2015161721369064

كلية اآلداب/جامعة البصرة389اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيفاطمة كريم سريح كاظم2016161822241042
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كلية اآلداب/جامعة البصرة388اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعبد هللا سلطان محمد جاسم2017161821061048

كلية اآلداب/جامعة البصرة492ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور عباس فاضل عبيد2018161842152216

كلية اآلداب/جامعة البصرة479ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيسجى ياسر علي كاطع2019161842152127

كلية اآلداب/جامعة البصرة478اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيشيماء ثامر فرج خلف2020161842164021

كلية اآلداب/جامعة البصرة473ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره سعدي محمد علي عبد الرضا2021161842145070

كلية اآلداب/جامعة البصرة473ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيأفتخار سالم حسين علي2022161842216002

كلية اآلداب/جامعة البصرة468ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن حامد عباس راضي2023161841140014

كلية اآلداب/جامعة البصرة463ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين عبد علي عباس2024161841075166

كلية اآلداب/جامعة البصرة462ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد الكريم فزاع عبد هللا2025161841064001

كلية اآلداب/جامعة البصرة518اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيبلقيس اسعد محمد عبد هللا2026161852173007

كلية اآلداب/جامعة البصرة517ثانوية كفر قاسم للبنينالبصرةتطبيقيصفاء عالء مزبان غالب2027161851102011

كلية اآلداب/جامعة البصرة517ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيمصطفى رحيم جعوال عاصي2028161851300063

كلية اآلداب/جامعة البصرة511اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيحسين صالح جاسب هاشم2029161851010016

كلية اآلداب/جامعة البصرة509اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه مال هللا ناصر جبر2030161852150036

كلية اآلداب/جامعة البصرة509اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيسهاد امين راضي عبد علي2031161852169073

كلية اآلداب/جامعة البصرة506اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقياسيل عماد حمزة عبد العباس2032161852239003

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة412ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيزينب خلف محمد امين خلف2033161822204008

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة405اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيسمير احمد امين نعيم2034161821028017

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة403اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيرعد عبد القادر علي محيسن2035221821374012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة426اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيسليمان صالح عبد فليفل2036161841036026

كلية علوم البحار/جامعة البصرة480ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيياسين فارس وحيد جبار2037161851060197

كلية علوم البحار/جامعة البصرة473ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الحميد ماجد عبد الحميد عبد المجيد2038161851126012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة470ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين فيصل عبد االله حنوش2039161852184023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيعال رياض عزيز جواد2040171842286268

كلية طب الموصل/جامعة الموصل688ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيفرح علي حسن محمد2041171842259042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل687.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيأوس احمد سعد هللا احمد2042171841022005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل686ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحارث ضياء زكي ابراهيم2043171841022043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل685ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيانس صالح خاير محمد2044171841013017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل683اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيازهار مزهر علي عبو2045171842280007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل682.3ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائياالء طه حازم عبد الرزاق2046171842318004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل682ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيرامي احمد خليل محمد2047171841104022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل681.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائييارا حذيفه عبد المجيد محمد2048171842233194
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل681.4االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحكم سنان خير هللا علي2049171841008059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل681اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياية انمار مؤيد حامد2050171842286057

كلية طب الموصل/جامعة الموصل681كواللمبور- المدرسة العراقية االهلية في ماليزيا الرصافة االولىاحيائيمحمد خليل اسماعيل الياس2051131841233002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل680ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائياسامة بشار محمد رشيد سليمان2052171841013014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل679.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد صهيب احمد محمد2053171841022162

كلية طب الموصل/جامعة الموصل679.1ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيمريم مضر حكمت عبد الكريم2054171842318049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678.6ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيساره زياد حسين حمود2055171842357134

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيعائشة احمد يونس حامد2056171842268106

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيهاجر عامر محمود عثمان2057331842040144

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيعلي عباس فاضل خليل2058171841067043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.2ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيسراء محمود عزيز حسن2059171842318037

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.1ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائياحمد علي مال هللا محمد2060171841212004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايالف هيثم عبد الفتاح رشيد2061171842231039

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد ثامر احمد محمود2062171841007004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيهال محمود صالح حقي2063171842268170

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيعال احمد عبد الغني صالح2064171842294193

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر معتز عبد الجبار محمد عون2065171842233186

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياالء صالح حسين عبيد2066171842104002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيحنين حسين ابراهيم محمد2067171842357066

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرغد طه حازم توفيق2068171842294093

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيغيداء غانم حميد حسين2069171842273135

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب احمد ذنون يونس2070171842286186

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعلي محمود شيت احمد2071171841020069

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد نشوان احمد حسن2072171841022026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيسارة سلوان متي الياس2073311842037013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزينب عصام عبد الفتاح محمد2074171842299056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيضحى ياسين طه يونس2075311742047113

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحسين حسن تحسين شكر2076201841001050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيأالء سعد أمين فيصل2077331842040002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيبراء وعد هللا يونس عيدان2078331842040038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيفرح بالوي ياسين بالوي2079311842047141

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتقى غسان ذنون يونس2080171842237070
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل675اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمروان فتحي طه ياسين2081171841351179

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيامنة محمد طارق سعيد2082171842286041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمريم ياسر عبد الجبار حسن2083171842290213

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائياالء عمر خلف صالح2084171842279001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.7ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزبيده فتح هللا محمد جمال حسين2085171842357109

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرانيا مروان عادل قاسم2086311842047058

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682ثانوية األخوة المختلطةدهوكاحيائيمحمد عبد الحكيم عالء الدين ضياء الدين2087331841021030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيديمه خالد الياس خدر2088171842245015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائييوسف فادي وديع الياس2089171841069027

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيقاسم محمد مصطفى سلطان2090171841080185

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيعالء خيري الياس خدر2091171841060052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل679.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيغادة غانم محمود احمد2092171842233144

كلية طب االسنان/جامعة الموصل679.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيبالل معن طاهر جرجيس2093171841022037

كلية طب االسنان/جامعة الموصل679.4ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد فتحي علي2094171841186077

كلية طب االسنان/جامعة الموصل679االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد نزيه ياسين محمد2095171841008224

كلية طب االسنان/جامعة الموصل679ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرانيه بدوي عمر خضر2096171842245017

كلية طب االسنان/جامعة الموصل679ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيامنه منهل عز الدين مصطفى2097171842357031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل678.4ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهبه محمد عبد الوهاب عبد القادر2098171842233189

كلية طب االسنان/جامعة الموصل678.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيصفا محمد يونس مال هللا2099171842233129

كلية طب االسنان/جامعة الموصل678ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائياحمد سعد احمد دخيل2100171841077004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل678اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيدعاء عبد االله اسماعيل حسن2101171842237084

كلية طب االسنان/جامعة الموصل678ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد عمار مجيد محمد شيت2102171841022169

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيأنس اياد هذال رديني2103171841022002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد يونس عبد الكريم مصطفى2104171841011050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677.1اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينور مروان احمد عبدالحميد2105171742273415

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيبدور محمد طيب طاهر جرجيس2106171842233046

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيالحارث ياسر عبد الرزاق سعيد2107171841351030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعلي حمكي ابراهيم احمد2108171841011204

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيطيبه عثمان غانم سعد هللا2109171842302102

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيكرم حبيب كرومي باكوس2110171841069016

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيزيد زياد طارق حامد2111171841013029

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائياماني غزوان يونس محمد2112101842078009
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل681اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفاطمة وعد غانم حميد2113171842280198

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبيدة بكر عبد الهادي مصطفى2114171841022110

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمعلى شاكر محمود حسين2115171842286323

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد عامر محمد يحيى2116171841011029

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيهند رعد صالح سلطان2117201842282196

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيغفران ناظم قاسم اسماعيل2118171842231217

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرفل صالل حسن عبد هللا2119171842302064

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيتمارا نشوان عبد الوهاب ذنون2120171842286094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيسارة سعد احمد محمود2121171842233111

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيغانم حازم غانم جمعة2122171841027100

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم خلدون عثمان محمد توفيق2123171841022098

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد طه ياسر حسين عبو2124171841022164

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحسان صهيب عبد المجيد سليمان2125171841022049

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمضر احمد عبد الجبار يوسف2126171841008264

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسارة مصطفى محمد عبد الحميد2127171842268081

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيساره زياد محمد اسماعيل2128171842321158

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيريام عبد العزيز ابراهيم شاهر2129171842104011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيهالة رافع مجيد مولود2130171842171009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيغسق غزوان ابراهيم محمد2131171842286275

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيافنان بسام فهمي إبراهيم2132171842262008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيشهد سعد ارحيل احمد2133171842357163

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيهفونه خليل ابراهيم احمد2134311842038093

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.5ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيمحمد فراس عبد النافع محمود2135171841212046

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيهالة مهند عبد الرزاق سليمان2136171842268166

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايه طارق فياض محمود2137171842231048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل592ثانوية الرافدين األهلية للبنيننينوىتطبيقيالحمزة علي زيدان خلف2138171851157009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل592اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةتطبيقيمؤتمن رياض محمد صكب2139241851030023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل574اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الملك حسين ناصر حمود2140171851017164

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل573للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقياكرم عزام اكرم عبد الوهاب2141331851001007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل643ثانوية القوش للبناتدهوكاحيائيرنين باسل ناصر يعقوب2142331842044007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل642اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيزيد عمار غانم محمد2143171841011110

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل634اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائياحمد حسين جاسم حسين2144171841067010
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل634اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيحنان سعد نعيم رحيم2145171842232090

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل514ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلتطبيقيزياد طارق يونس علي2146311851071017

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل612ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيفارس احمد محمد مناوي2147171851104028

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيمعد حردان خليفة زيدان2148171851053021

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد نشوان عبد الستار رشيد2149171851017034

كلية العلوم/جامعة الموصل639اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيغفران وليد حمدون شهاب2150171842290183

كلية العلوم/جامعة الموصل595اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الرحمن خليل عبد الرحمن2151171841080018

كلية العلوم/جامعة الموصل566ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائينبأ مروان حازم حسن2152311842058037

كلية العلوم/جامعة الموصل562ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيهديل جالل محمد صالح2153171842268169

كلية العلوم/جامعة الموصل493اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيسارة صهيب هاني جهاد2154171852286033

كلية العلوم/جامعة الموصل463االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد يحيى محمد سعيد2155171851007017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد العزيز عيدان حسن2156171841351121

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيالهنوف مرعي حسن نومان2157171842237017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد برهان محمد قاسم2158171841351145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعمر عاصم محمد مطر2159171841017201

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل472اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعالء زينل جار هللا كاظم2160171841080139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيناريمان حسن حسين محمد2161171842286342

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل448اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد مسلم حمدي باقي2162201851001078

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل399اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينتطبيقياحمد هيثم احمد جاسم2163181851086003

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل396اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقياحمد ضياء محمد يونس حمزه2164171851142004

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل394اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقياحمد ماهر احمد ذنون2165171751005006

كلية الحقوق/جامعة الموصل431اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعلي زياد قاسم سلطان2166171821084064

كلية الحقوق/جامعة الموصل428اعدادية سارية للبنيننينوىادبيناظم مزهر علي دخيل2167171821018167

كلية الحقوق/جامعة الموصل422ثانوية سومر للبناتنينوىادبيرؤى وعدهللا يحيى حسوني2168171822314021

كلية الحقوق/جامعة الموصل422اعدادية االمين للبنيناربيلادبيمحمود وائل مؤيد جالل الدين2169311821009041

كلية الحقوق/جامعة الموصل419اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمنجد محمد احمد محمود2170171821351144

كلية الحقوق/جامعة الموصل419اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيعلي مقداد حسين حمد2171171721009134

كلية الحقوق/جامعة الموصل419اعدادية سارية للبنيننينوىادبيعلي محمد جاسم محمد2172171821018103

كلية الحقوق/جامعة الموصل419اعدادية االمين للبنيناربيلادبياحمد وائل شالش فالح2173311821009006

كلية الحقوق/جامعة الموصل418ثانوية هلمات للبنيناربيلادبيزين العابدين عبد العزيز خطاب صالح2174311721006011

كلية الحقوق/جامعة الموصل418ثانوية دياكوي للبنيناربيلادبيسيف يوسف محمد يونس2175311821008013

كلية الحقوق/جامعة الموصل418اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيطارق زياد ثامر نايف2176171821010041
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كلية الحقوق/جامعة الموصل418اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمصطفى امين عبدهللا امين2177171721143076

كلية الحقوق/جامعة الموصل418ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيمحمد علي مجيد علي2178311821017016

كلية الحقوق/جامعة الموصل417اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيريم سعد علي حسين2179171822290072

كلية الحقوق/جامعة الموصل416اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمد جاسم محمد حسن2180171821012080

كلية الحقوق/جامعة الموصل416ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبيعبد هللا علي طه ضيف2181171821048021

كلية الحقوق/جامعة الموصل415ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبينذير عز الدين نذير رمضان2182331821062003

كلية الحقوق/جامعة الموصل415اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياحمد خالص فتحي ابراهيم2183171821009012

كلية الحقوق/جامعة الموصل414اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد نوفل ابراهيم حمدي2184171821016115

كلية الحقوق/جامعة الموصل414االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبييزن احسان علي يونس2185171721008318

كلية الحقوق/جامعة الموصل414ثانوية بازوايا للبنيننينوىادبياحمد امجد سالم زينل2186171821065001

كلية الحقوق/جامعة الموصل414اعدادية سارية للبنيننينوىادبيرياض احمد محمد خالد2187171821018056

كلية الحقوق/جامعة الموصل414اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيسيف مهند محمد حسن2188171821010038

كلية الحقوق/جامعة الموصل412ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلادبيارشد اسعد اكرم احمد2189311821071032

كلية الحقوق/جامعة الموصل412اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمهند معن ذاكر عبد المجيد2190171821011124

كلية الحقوق/جامعة الموصل411اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمحسن صالح تركي عران2191171821112043

كلية الحقوق/جامعة الموصل411اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيلورنس يونس علي محمد2192171821112038

كلية الحقوق/جامعة الموصل410اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمهند مهدي صالح محمد2193171821027176

كلية الحقوق/جامعة الموصل410اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيزيد نواف علي حسين2194171821010036

كلية الحقوق/جامعة الموصل409ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيندهوكادبيفيصل نايف عباس حمودي2195331721032010

كلية الحقوق/جامعة الموصل409ثانوية المنار للبنيندهوكادبيعلي فنر جاسم محمد2196331821019006

كلية الحقوق/جامعة الموصل408اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيرانيا عمار ناظم عبد القادر2197171822235032

كلية الحقوق/جامعة الموصل407اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيصالح حسن محمد سعيد2198171821080056

كلية الحقوق/جامعة الموصل407اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيمصطفى رضوان عبد الباقي عبد الرحمن2199171821020112

كلية الحقوق/جامعة الموصل407اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمروان سعد عبد الرحمن عبد العزيز2200171821017099

كلية الحقوق/جامعة الموصل406اعدادية زمار للبنيننينوىادبيسفيان اسعد فليح كريف2201171821103025

كلية الحقوق/جامعة الموصل406اعدادية الصديق للبنيننينوىادبياشرف محمد مظفر مصطفى2202171821028013

كلية الحقوق/جامعة الموصل405ثانوية القيارة المسائية للبنيننينوىادبيطالل فرحان مدحي سليمان2203171821366109

كلية الحقوق/جامعة الموصل405اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيدعاء زيدان خلف خضر2204331822040009

كلية الحقوق/جامعة الموصل402اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعبد هللا راسم سفاح عفاص2205171821016057

كلية الحقوق/جامعة الموصل402اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيمحمود علي فرمان حسن2206171821350282

كلية الحقوق/جامعة الموصل402ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيمحمد سالم حمود خضر2207171821094023

كلية الحقوق/جامعة الموصل402اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعبد الكريم طارق زيادة صالح2208171821005063
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كلية الحقوق/جامعة الموصل400ثانوية اركبة جدعة للبنيننينوىادبيمحمد ابراهيم مطلك صالح2209171821044020

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيسياف عمار احمد مصطفى2210171841022077

كلية الحقوق/جامعة الموصل468ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائياحمد ناجي عراك عرموش2211321841060003

كلية الحقوق/جامعة الموصل471ثانوية فايدة للبنيندهوكتطبيقياحمد حسين علي حاجي2212331851016001

كلية الحقوق/جامعة الموصل465ثانوية دياكوي للبنيناربيلتطبيقيعمر والء عبد الستار عبد القادر2213311751008023

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل441ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىادبيفرحان غسان ظاهر عليوي2214171821359040

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل398اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبياحمد عدي طالب يونس2215171821016012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل394اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيياسر طالل حازم محمد2216171821010089

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل393اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياحمد حسن محمود لوالن2217171721009006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل391اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيانس عبد الكريم عوده شكر2218191821028008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل390ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبيمرعي عبد الواحد جميل مرعي2219171821196030

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل387 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيديانا عبد الوهاب عبد الرزاق محمد فاضل2220141822071014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل387اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيخالد فارس يحيى قاسم2221171821016036

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل386اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعبد القادر ذاكر اسماعيل بركات2222171821005062

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل385اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعبد هللا فارس محمد حردان2223171821025093

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل385اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد سليمان طه احمد2224171721001011

كلية التمريض/جامعة الموصل670اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائينوفل صاحب حسن عبد هللا2225171841023303

كلية التمريض/جامعة الموصل666اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد بشار عبد القادر قاسم2226171841351007

كلية التمريض/جامعة الموصل661االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد راكان محمود عيسى2227171841007007

كلية التمريض/جامعة الموصل659اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيعمر عبد علي مخلف2228171841001104

كلية التمريض/جامعة الموصل658اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمالك احمد محمد علي2229171841009095

كلية التمريض/جامعة الموصل655اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيتقى محمد حازم حمدون2230171842283028

كلية التمريض/جامعة الموصل640عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيزينب بشار عبد القادر يحيى2231171842292039

كلية التمريض/جامعة الموصل639ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيآيه صدام حسين محمود2232171842357048

كلية التمريض/جامعة الموصل637اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينة موفق توفيق حسين2233171842237143

كلية التمريض/جامعة الموصل633ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيغفران فزع محمد فتحي2234311842058026

كلية التمريض/جامعة الموصل627اعدادية الرشيدية للبناتنينوىاحيائيضحى نايف جهاد حمصور2235171842251127

كلية التمريض/جامعة الموصل624اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرنا فالح حمود خليف2236171842285091

كلية التمريض/جامعة الموصل624ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة غزوان احمد دحام2237171842268049

كلية التمريض/جامعة الموصل621اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيدعاء سعد احمد عبوش2238171842294070

كلية التمريض/جامعة الموصل615ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيأسيل خالد إسماعيل محمد أمين2239171842298004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل462اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيحنين صالح عبد الغني جارو2240171842231072
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل456اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعبد هللا وليد هاشم قاسم2241171841020059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيعلي غزال خضر علي2242171821170026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيايمن سالم ذياب عبيد2243311821002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419ثانوية سد الموصل للبناتنينوىادبيبلسم صفوان محمد قاسم2244171822257002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل418ثانوية اشويرات للبنيننينوىادبيأحمد سلطان علي ناصر2245171821037002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبياحمد قاسم محمد احمد2246171821003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل416ثانوية نينوى للبنيننينوىادبياحمد صدام حسين صالح2247171721207012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيوسام رعد محمد زيدان2248171821026228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيايثار عبد الرزاق احمد عبد الرزاق2249171822286014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد بشير عكوب وكاع2250171821026166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمصطفى صالح علي حسين2251171821027164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيضحى أنور عزت عزيز2252171822298031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمحمد رافع علي احمد2253171821144120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعلي معتز عبد الخالق سعيد2254171821012061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعمر محمود محمد راجح2255171821020075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيحسان علي يونس محمد2256171821005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمصطفى عبد هللا محمد صافي محمد طيب2257171821027166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409ثانوية فايدة للبنيندهوكادبيرسل صباح محمد يونس2258331822016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409اعدادية الزهور للبنيننينوىادبييوسف محمد اقبال خالد2259171821015164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيثامر بسام إدريس جرجيس2260171821026048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيياسين علي خلف ابراهيم2261171821026235

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيحارث فاضل عفتان محمود2262171821017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيزبيدة معد سالم نجم2263171822321009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمصعب عموري جاسم محمد2264171821142089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيابو بكر محمد غانم حسين2265171721008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمحمد بشير عبدالغني خضر2266171821351117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعبيدة خالد محمود امين2267171821001071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىادبيانس عزيز ابراهيم علي2268171821104004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمصطفى طالل حميد سعيد2269171821028097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعبد هللا مثنى اسماعيل عبو2270171821012050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400اعدادية النيل للبنيننينوىادبييونس هيمان يونس علي2271171821027194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399ثانوية االمل للبنيناربيلادبيعبد هللا طلعت حسين علي2272311821004033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىادبيعلي مصطفى حسن عبيد2273171821104021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398ثانوية دياكوي للبنيناربيلادبيمحمد عبد الباسط عبد الصمد بهار2274311821008031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبينذير حسن ياسين احمد2275171821038037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398اعدادية زينب للبناتنينوىادبيامنة محمد حازم عباس2276171822285007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبينور جاسم محمد مصطفى2277171822231097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيابراهيم مولود خضر حسن2278171821026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبييوسف وعد هللا عبد العزيز نجم2279171821017123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيأيه نشوان احمد قادر2280171822290033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىادبيمحمد حامد خلف تمر2281171821076018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392ثانوية المنار للبنيندهوكادبينور حازم حمادي عبد الجبار2282331822019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىادبيسعد صالح فتحي جاسم2283171821041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيتبارك عبد الكريم غانم داود2284171822321005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391اعدادية الرشيدية للبناتنينوىادبيآيه علي نجم الدين محمد علي2285171822251024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيوضحه فرحان خليفه محمد2286171822273084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمحمود نزار علي حسين2287171821011112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل390اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيرائد عبد هللا خلف جليل2288191821019017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيصالح احمد خلف بلو2289171721143031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388اعدادية النيل للبنيننينوىادبيخالص احمد حازم ايوب2290171821027045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388نينوى- النازحين نينوىادبيهيثم جمال محمد سلطان2291171721502658

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلادبياكرم ياسر مهدي صالح2292311821071031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيابراهيم حسن سلطان خضر2293171821351002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعبدالرؤوف عبدالباسط خضر شاهين2294171721143033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمعن اكرم محمد عبدالقادر2295171721143078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد صالح مصطفى2296171841351154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا جسام محمد ناصر2297201841001101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل416اعدادية تلكيف للبناتنينوىاحيائيجوان زياد عبد هللا طه2298171842254021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل414اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيايمن عقيل جعفر عبد2299171841080047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيامين معن جبر حسن2300171841011060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412ثانوية األخوة المختلطةدهوكاحيائيابراهيم احمد حسين محمد2301331841021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيمصطفى شعالن محمد حسن2302311841002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيزكريا زياد عبد الغني يوسف2303331741001033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد علي عبد هللا احمد2304171841015021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيالقيصر ذنون محمد عبد هللا2305171841084014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعلي خليل حسين علي2306331741058033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400ثانوية األخوة المختلطةدهوكاحيائيعبد العزيز محمد عبد العزيز عبد القادر2307331841021015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيمنى عبد هللا رجاء اشويت2308171842237224

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيسعد نواف صالح محمود2309171841084038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394ثانوية بازوايا للبناتنينوىاحيائيزينب غانم الياس حيدر2310171842303005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432ثانوية سميل المختلطة للنازحيندهوكتطبيقيرافع خليل سيد صالوي2311331751053009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعلي رمزي حامد جاسم2312171851017182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425ثانوية اربيل للبنيناربيلتطبيقيمروان محمد ادريس ذنون2313311751012048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىتطبيقيمها رائد يونس ذنون2314171852268016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيمؤمن نذير صالح حسين2315331851001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيطه ياسين مجيد ياسين2316171851011076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الكريم ابراهيم عبد الرحمن2317171851027124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيسنان اكرم يونس ذنون2318171851023072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقيمحمد كمال الدين حسام الدين فخري2319311851072034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيشريف احمد سعيد حمو2320171851351038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيحسين علي حسين حسن2321171851351022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيياسر عمار عبد هللا فتحي2322171851005147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيرشيد محمود علي نجم2323171851351029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيذنون راكان مؤيد شيت2324171851084016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيمناهل عثمان عبدهللا محمد2325171842259048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيجاسم محمد ابراهيم احمد2326171841218003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيشيماء مزاحم حازم محمد2327171842299071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا هشام حسن بالل2328171841351083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيفاروق نذير محمد سعدون2329171841351126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيايمان حازم محمود عبوش2330171842317008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيمها صالح عبد الستار موسى2331171842268147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائياية اسامة محسن شهاب2332171842299022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيريام نشوان عبد هللا يوسف2333311842038037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيعالية احمد مصباح عبد هللا2334171852280037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيزينب وليد محمود احمد2335171852274028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل450ثانوية الحود للبنيننينوىتطبيقيصايل عبد الرحمن صايل محمد2336171851040025
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل444اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد عالء محمود مصطفى2337171851028013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل440اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيمريم محمد يونس عبد هللا محمد2338171852285065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل553اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيرفل بشار مؤيد قاسم2339171822286034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد هللا2340171821020044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيسعاد خالد محمد نوري2341171822277051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيابراهيم نزار ابراهيم سليم2342171821009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىاحيائيضحى زكي غدير عباس2343171842196009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمهند عامر عبدالكريم مجيد2344171841017331

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425اعدادية تلكيف للبناتنينوىادبيآيه محمد الياس عواد2345171822254012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبينور كمال فاضل علي2346171822284059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيامال باسل جرجيس اسماعيل2347201822101003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل418اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيشهد رفعت سعيد اسماعيل2348171822231063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل415ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيزهراء مهدي محمد سعيد قاسم2349171822300026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل414اعدادية الرشيدية للبناتنينوىادبيهدية عبد الهادي علي محمد2350171822251098

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبينبأ هاشم حسن حسين2351171822274077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيسجى انور عزت عزيز2352171822298028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل411اعدادية حمص للبناتنينوىادبيهنا ذنون وعد هللا ذنون2353171822302068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل410اعدادية المربد للبناتنينوىادبياية جالل نجاح احمد عمر2354171822291015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل409اعدادية زينب للبناتنينوىادبيتمارة محمد سعيد عبد الرزاق2355171822285017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل405اعدادية زينب للبناتنينوىادبيعائشة شعالن عبد االمير يحيى2356171822285060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401اعدادية الرشيدية للبناتنينوىادبياحالم سالم محمد فرحان2357171822251001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل401اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيسجى احمد عطية نامس2358171822305063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيحنين سفيان احمد يونس2359171822299010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيطيبه علي برهان يحيى2360171842290166

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفاطمة مروان غانم اسماعيل2361171842280195

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيطيبه عز الدين محسن قاسم2362171842244033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائياسراء رمضان عبو مطرود2363171842289006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيغفران ثامر يوسف خضر2364171842289124

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيحياة ثائر محمد فاضل2365171842321073

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيضحى علي عبد الرزاق عاشور2366171842279070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيغفران عبد الوهاب محمود عبد هللا2367171842231214

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرنا رائد شكري محمود2368171842294098

234 من 74 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائينور محمد خليل ابراهيم2369171842285198

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432ثانوية وانه للبناتدهوكاحيائيمها خالد عزالدين محمود2370331742046011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيليلى قيس هاشم محمد2371171842283097

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسيماء شاكر محمود سلطان2372331842062030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيايمان جهادي حمادي سلمان2373251852084024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيصفا نشوان داؤد طه2374171852294058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيهاله احمد قاسم احمد2375171852290075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل417اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيفرح محمود هالل عناز2376171852280041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل412اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيآية طارق غانم ذنون2377171852231002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيهبه علي محمد قاسم2378171852232091

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيآالء محمد هاشم محمود2379171852315003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيبسمة بشار عز الدين عبد هللا2380171852288030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيزهراء ياسين عطيه صبر2381161852242021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيرغد ياسر زهير خليل2382171852294035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل393اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيسيدر وليد خليل ميشاخ2383171852244015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيجيالن سليم زين العابدين عباس2384171852261008

كلية اآلداب/جامعة الموصل467اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيياسمين مضر عبد الستار يحيى2385171822286082

كلية اآلداب/جامعة الموصل459اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمد طاهر وليد جرجيس عبد هللا2386171821143164

كلية اآلداب/جامعة الموصل429اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيهدير تركي فتحي محمود2387171822232066

كلية اآلداب/جامعة الموصل421ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكادبيوليد عبد الستار محمد صالح كريم2388331721058093

كلية اآلداب/جامعة الموصل418ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيتانيا حازم يحيى جرجيس2389171822321004

كلية اآلداب/جامعة الموصل414اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيأبي عمر عائد عبد الرحمن2390171821017001

كلية اآلداب/جامعة الموصل411اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعلي حمود حسين محمد2391171821025106

كلية اآلداب/جامعة الموصل410اعدادية زمار للبنيننينوىادبياحمد خضر خلف خضر2392171821103003

كلية اآلداب/جامعة الموصل409عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبياسيا سعد محمد فاضل ابراهيم2393171822292003

كلية اآلداب/جامعة الموصل403اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبينواف قتيبه احمد حسن2394171821351149

كلية اآلداب/جامعة الموصل402ثانوية بادوش للبنيننينوىادبياحمد جاسم شهاب عباوي2395171821170003

كلية اآلداب/جامعة الموصل401اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعبد هللا جاسم محمد ذنون2396171821015072

كلية اآلداب/جامعة الموصل400اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمد صدام يوسف يونس2397171821012088

كلية اآلداب/جامعة الموصل400ثانوية رابه رين للبنينالسليمانيةادبيصادق محمد صالح خضر2398321821001005

كلية اآلداب/جامعة الموصل399ايسر- الخارجيون نينوىادبيعبد هللا جاسم حسين محمد2399171821402091

كلية اآلداب/جامعة الموصل399ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىادبيسطام ماجد عيسى حماد2400171821359014
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كلية اآلداب/جامعة الموصل398اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبييونس ظبيان محمد قاسم2401171821020134

كلية اآلداب/جامعة الموصل397ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيمروة سعد هللا حسن محمد2402171822043004

كلية اآلداب/جامعة الموصل397اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد زيد حمدون ذنون2403171821001015

كلية اآلداب/جامعة الموصل397اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيريان محمد ابراهيم خليل2404171821351044

كلية اآلداب/جامعة الموصل396ايمن- الخارجيون نينوىادبيفؤاد خلف احمد محمد2405171821400135

كلية اآلداب/جامعة الموصل396اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيتبارك شفاء محمد شاكر2406171822280016

كلية اآلداب/جامعة الموصل396اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيرحمة ثائر ابراهيم محمد2407171822283037

كلية اآلداب/جامعة الموصل396اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيايالف عبدالكريم محمد احميد2408171822305014

كلية اآلداب/جامعة الموصل395ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبينادين عبد الناصر ثروت غانم2409171822321019

كلية اآلداب/جامعة الموصل395ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبياحمد عواد احمد صالح2410171821038004

كلية اآلداب/جامعة الموصل395اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبينور نوار ثامر اسماعيل2411171822294041

كلية اآلداب/جامعة الموصل393ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيطه ياسين علي ياسين2412171821043011

كلية اآلداب/جامعة الموصل393اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيميعاد حسين سليمان حسين2413331722040033

كلية اآلداب/جامعة الموصل392اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد االله سمير هاشم اسماعيل2414171821017041

كلية اآلداب/جامعة الموصل392اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعبد هللا احمد محمود عبو2415171821026116

كلية اآلداب/جامعة الموصل392اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبياعراف عامر محمود حميد2416171822289005

كلية اآلداب/جامعة الموصل391اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيطارق فارس صالح يوسف2417171821351062

كلية اآلداب/جامعة الموصل391ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيعبد هللا الياس خضر طه2418171821209009

كلية اآلداب/جامعة الموصل390اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيمريم خالد جمال محمود2419171822294034

كلية اآلداب/جامعة الموصل389ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيمسك نشوان علي سعيد2420171822321018

كلية اآلداب/جامعة الموصل387ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيساهر حسن محمد صالح2421171721207079

كلية اآلداب/جامعة الموصل457اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد خالد صالح ذنون2422171841351013

كلية اآلداب/جامعة الموصل467أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عباس فاضل علي2423171851019120

كلية اآلداب/جامعة الموصل452مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيا  مرسينالرصافة االولىتطبيقيمنة هللا فائز غانم نوري2424131752240008

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل407اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا عيسى حسين2425171851026128

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451ثانوية الخضراء للبناتنينوىادبيفاطمة خوام محمد سرحان2426171822310002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432اعدادية حمص للبناتنينوىادبيرحمة حسن حسين حسن2427171822302025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431ثانوية زمار للبناتنينوىادبيتيمة محمد سعيد علي محمود2428171822259004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427ثانوية دياكوي للبنيناربيلادبيمحمود نبيل عبد الحليم حامد2429311821008037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422اعدادية سارية للبنيننينوىادبيزياد طارق عبد هللا محمد2430171821018061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422ثانوية األخوة المختلطةدهوكادبيعمر حبيب عبد الرحمن سيدو2431331821021009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمحمود شمس الدين ذنون محمود2432171821015145
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعبد هللا وعد هللا احمد نزال2433171821025096

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعثمان رياض فتحي سلطان2434171821021057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبياماني طالل عبد الكريم علي2435171822321001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيدعاء عبد الستار عبد هللا عبد الحي2436171822281023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418ثانوية الشورة للبناتنينوىادبيهديل احمد يوسف ابراهيم2437171822271023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمحمد فالح ادهام سويد2438171821112045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيايمان احمد اسماعيل علي2439171822237018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمحمد نادر احمد هالل2440171721009196

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417اعدادية زمار للبنيننينوىادبيثامر صالح خميس سليمان2441171821103013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيهشام محمد نافع حسن2442171821142095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417اعدادية حمص للبناتنينوىادبيزينب ماهر سالم يحيى2443171822302036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417اعدادية عين سفني للبنيندهوكادبييوسف ابراهيم خليل صالح2444331821015033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417أعدادية االمين للبنيننينوىادبينور ضياء صالح فتحي2445171821019150

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيوجدان رمزي عبد الغفور اسماعيل2446171822264073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416اعدادية سارية للبنيننينوىادبيفرحان جمعة محمد علي2447171821018123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيلقاء فتحي رمضان حميد2448171822290113

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمصطفى عمر محمود سلطان2449171821027167

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعبد الرحمن بشار طه علي2450171821027079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيمحمد وليد خالد عبد2451331821001060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيعلي محمد عبد هللا محمد2452171821350185

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415ثانوية العباد للبنينكركوكادبياسامه ابراهيم طه حماد2453201821076008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيحسان علي حسون حريث2454171721003043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415نينوى- النازحين نينوىادبيمهدي صالح مهدي صالح2455171721502624

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعلي محمد عيسى محمد2456171821001081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيهبه محمد عبد العزيز حمودي2457171822299048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيايهاب علي محمد سلطان2458171821016023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمثنى عواد صالح احمد2459171821003097

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيهناء احمد ذنون عبد امين2460171822237107

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيضرار عبد العزيز جاجان يونس2461171821084045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيمحمود محمد محمود محمد2462171821020108

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعالء حسن علي محمد2463171821001073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيناصر هلوش محمد غقدان2464171821112052
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيياسر محمود احمد حسين2465171821143203

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمخلد خالد شكر محمود2466171821001139

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيحمزة حسين حمادي عوض2467171821043009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيابراهيم فتحي محمود داؤد2468171821012002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيحامد حميد حسن حسين2469171821350073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيابراهيم عبدالباري عبدالمعين خليل2470171721003010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيغفران محمد عبد هللا جاسم2471171822273055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيسرمد صالح الدين ذنون خليل2472171721001038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407أعدادية االمين للبنيننينوىادبيهاشم بسام هاشم حمدي2473171821019151

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيزينة حامد عمر محيميد2474171822235052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407اعدادية صفية للبناتنينوىادبيعائشه محمد عبد مصطفى2475171822295033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيعبد العزيز محمد عبيد عسكر2476171821112027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيخالص صالح محمد بلو2477171821170015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407اعدادية حمص للبناتنينوىادبيسما راغب احمد عبد الرزاق2478171822302047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبينور قتيبه اكرم احمد2479171822288096

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406ثانوية حكنة للبنيننينوىادبيسعد ياسين طه حسين2480171821109005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيفارس عويد مخلف حسين2481171821170036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405ثانوية السالمية للبنيننينوىادبيانس عبد الهادي خضر محمود2482171821074006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيسماء فارس صالح يوسف2483171822235061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405ثانوية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيامنة اسماعيل احمد حسن2484171822230009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبياكرم عبد العزيز طه عبد الرحمن2485171821005015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمد فائق محمد علي خضر2486171821080120

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكادبيعبد القادر وليد شيخ موسى ابراهيم2487331821058003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522اعدادية الرشيدية للبناتنينوىاحيائيغيداء غانم تقي علي2488171842251140

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيعال عامر عبد هللا خضر2489311842054068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيايالف أبراهيم رمضان احمد2490171842232058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيوسام احمد عبد هللا سليم2491171841056035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيبراء خالد حازم حميد2492171842273046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح احمد صالح2493171841011276

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443ثانوية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيرحمة ياسين طه مصطفى2494171842230088

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيشهد اكرم الياس بكر2495171842268093

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيحنان طارق محمد سلطان2496171842304013
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440ثانوية الفجر العربي المسائية للبنيننينوىاحيائيمصطفى زين العابدين عبد هللا علي2497171841354020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيرنده هاني فاضل محمود2498311842058014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينضال جمال علي عبد هللا2499171842237234

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيصالح علي احمد حميد2500171841005064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائينور زياد موسى احمد2501331842058016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيزيد محمد ابراهيم رمضان2502171841013030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيندى ابراهيم محمد جاسم2503311842002020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيبان بسام عبد العزيز ذنون2504171852321011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد موفق احمد2505171851143160

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيإبراهيم علي إبراهيم علي2506171851026004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا مؤيد فتحي يونس2507171851007058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيايه شرف احمد عبوش2508171852294013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس محمود حسين2509171851005122

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيزاهدة احمد نافع بدر2510171852286025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيعزيز محمد جدعان محمد2511171851103046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا الرصافة االولىتطبيقيمصطفى علي محمد يونس صالح2512131851242001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيمحمد صديق علي احمد الياس2513331851070073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقيوسام عبد عليوي غزاي2514191851040052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيسماء نافع ابراهيم عبد هللا2515171852237030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلتطبيقيليث عمر حسين صالح2516311851070014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417للنازحين- اعدادية األخوة للبنين دهوكتطبيقيديار جميل محمد امين نبي2517331751017002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلتطبيقيمسره احمد محمد نوح2518311852070003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيزينب فاضل حسن سعيد2519171852290037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقياحمد محمود علي خلف2520331851070008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل414اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيسلطان ممدوح محمد بشير احسان2521171851011067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413ثانوية القوارير للبناتنينوىتطبيقيرنا كنعان غدير حسن2522171852304013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىتطبيقيهاني محمد حسين علي2523171851359034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412ثانوية المنار للبنيندهوكتطبيقيمحمد حازم حمادي عبد الجبار2524331851019003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيعبد الكريم عايد حسن احمد2525171851055007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعمر غسان ادريس عبد2526171851012105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد الخالق عمر خلف2527171851103058

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيهدى ابراهيم محمد نجم جرجيس2528321722030011
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قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيزينب ليث فاضل ذنون2529171822237054

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل394اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيمريم سالم محمد فتحي2530331822040032

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل394اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبياالء موفق صالح عبد الوهاب2531171822315006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبياالء صالح طه صالح2532171822232012

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل392ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيسارة رمضان محمود محمد2533171822317023

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل389اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيسجا حازم حسن علي2534171822267029

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل386اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيفاطمة علي موفق عزيز2535171822288078

كلية االثار/جامعة الموصل390ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى فواز حميد حمو2536131751018015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل415عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيزينب عقيل تاج الدين علي2537171822292030

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل419ثانوية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيدعاء جمال عزيز علي2538171842230065

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل418اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرغد صهيب محمد عبد2539171842302061

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل407اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيسلطان تقي قاسم حسين2540171851121020

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل406اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسبهان صالح محمد حسين2541171851350082

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل394اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعمر رضوان احمد قادر2542171851017199

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل391ثانوية القوش للبناتدهوكتطبيقيروزلين داود الزار دنخا2543331852044006

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية564إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا باسل غازي عبد الحسين2544141851016055

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية547اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيمحمد اياد مهدي عبد الحسين2545231851019059

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية534اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيبكر وسام عبدالرحمن عبدالحميد2546131851005013

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية543ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيفيصل ماجد عبد الرزاق عبد العزيز2547131851016021

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552ثانوية ال الرسول االهلية للبنينميسانتطبيقيحسين صباح جبار عطوان2548281851034004

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية672ثانوية النصر النموذجيه للبنيناربيلاحيائيمنير احمد سعران رجا2549311841024191

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد قاسم داود سلمان2550121842118058

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيالحمزه سعد ياسين ضايع2551101841019026

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية641اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسين صاحب طعمه2552141841021040

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية568اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينبأ عبد الكريم هلوم سريح2553261842108104

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود عدنان ابراهيم علي2554101841020158

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء رياض ساجت سالم2555141842134011

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل حسين غالم شاه ولي2556141842078028

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية642اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعهد خالد محمد رمح2557141842079072

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584ثانوية ظفار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند مازن صالح فرج2558111842091026

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمار كامل قاسم جبار2559131841031045

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي هادي خادم دهش2560251841031512
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قسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سامي صدام فاخر2561141842134044

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية666ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيتبارك ثائر عبد الستار احمد2562191842137015

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية594ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار طارق رياض عبد الوهاب2563141842078084

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.8االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعقيل سالم مطشر حمودي2564131851010049

كلية الطب/جامعة الكوفة691ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور احسان عبد حمزه2565251842062663

كلية الطب/جامعة الكوفة691ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر عقيل كريم حلوس2566251842062588

كلية الطب/جامعة الكوفة688اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيهدى فريد حميد عطش2567241842080119

كلية الطب/جامعة الكوفة688ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر قصي عالوي حمادي2568251841031905

كلية الطب/جامعة الكوفة688ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيجعفر حيدر رحيم عباس2569251841003005

كلية الطب/جامعة الكوفة687.9ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد حسين لقمان جبار طه2570251841035085

كلية الطب/جامعة الكوفة687ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيامير سعيد عبيد عبد الزهره2571251841045013

كلية الطب/جامعة الكوفة687اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد فؤاد طاهر فعيل2572221841002016

كلية الطب/جامعة الكوفة686.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمرتضى محمد حميد جعفر2573251841035117

كلية الطب/جامعة الكوفة686اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيليث فاضل عبد الحمزه يحيى2574251841012091

كلية الطب/جامعة الكوفة685.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره قاسم جعفر هاشم2575251842062398

كلية الطب/جامعة الكوفة685.5ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد صفاء الدين سالم نعمه2576251841035092

كلية الطب/جامعة الكوفة684اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمينا عالء صبري عبد الرزاق2577231842088304

كلية الطب/جامعة الكوفة684ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر محمد رضا مهدي2578251841031906

كلية الطب/جامعة الكوفة684ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار علي رحيم ابراهيم2579251841031277

كلية الطب/جامعة الكوفة683ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشفاء علي عبود كاظم2580251842062425

كلية الطب/جامعة الكوفة682ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه محمد اسماعيل ابراهيم2581251842087022

كلية الطب/جامعة الكوفة682ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيغدير حيدر محمد علي عبد الرسول2582251841205133

كلية الطب/جامعة الكوفة681ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي حسن فليح2583251841205175

كلية الطب/جامعة الكوفة681ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسراج منير صباح سالم2584251841031334

كلية الطب/جامعة الكوفة681ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغاده بشير عبد الغني عبد الرزاق2585251842062482

كلية الطب/جامعة الكوفة680اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين امين عبد الجليل باش2586251842096040

كلية الطب/جامعة الكوفة680اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيحسن علي جاسم محمد2587251841122051

كلية الطب/جامعة الكوفة680ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الكاظم رحيم حسون2588251842097044

كلية الطب/جامعة الكوفة680ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيصفا علي صالح عبد الحسن2589221842141106

كلية الطب/جامعة الكوفة679ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر سالم عبدالكريم عبدهللا2590251841031102

كلية الطب/جامعة الكوفة679ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلاحيائييوسف كريم عاكول حسن2591231841209027

كلية الطب/جامعة الكوفة679ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمضر محمود شاكر حسن2592251841031843
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كلية الطب/جامعة الكوفة679ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين كريم بريهي مهدي2593251841031234

كلية الطب/جامعة الكوفة678ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور ميري هواله حسن2594241842077088

كلية الطب/جامعة الكوفة677.9ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيفاطمه ميثم علي يحيى2595251842074059

كلية الطب/جامعة الكوفة677.1ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحسين صالح عباس محمد2596251841035025

كلية الطب/جامعة الكوفة677اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر علي عبد هللا عبادي2597251841044075

كلية الطب/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي مكي كريم مسلب2598251841031504

كلية الطب/جامعة الكوفة677ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائينور عبد الحسين بخيت صخيل2599231842102041

كلية الطب/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين مهدي ناجي مطر2600251842062109

كلية الطب/جامعة الكوفة676.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحسن لطيف مطشر حمود2601251841035020

كلية الطب/جامعة الكوفة676.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مصعب كامل سلمان2602251841031718

كلية الطب/جامعة الكوفة676ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك صاحب جواد هذال2603251842062122

كلية الطب/جامعة الكوفة675ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنت الهدى عالء مهدي حسين2604251842101020

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة679اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد جعفر علي عبد العزيز محمد باقر2605251841001224

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفرقان وليد عبد الحسين شهيد2606251842097092

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيايه باسم محمد مسلم2607251842100069

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء محمد كاظم شمخي2608251842100330

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيقوت القلوب سالم عواد جاهل2609251842096254

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم احمد حسن صاحب2610251842062603

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيوئام خليل حسن مجيد2611221842103158

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيميثم جميل شعيبث عاشور2612221841310130

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة675.4ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيحسين رسول منديل نعمه2613241841048007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة675ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حسين عبد علي جواد2614251842062334

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674.9ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيهدى رسول عزيز صاحب2615251842074074

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674.6ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد حسن قاسم عبد بيره2616251841035084

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674.3ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائينور الهدى احمد عبد علي عبد الرحيم2617161842156015

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم اياد مهدي عبد2618161842228095

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي اياد سوادي عماره2619161841075159

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيحسنين علي عبدالرزاق عبدالرسول2620131841003017

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد حسين هواد تملي2621251841044096

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمتقين رياض عناد مكطوف2622221842141138

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق رائد صائب جعفر2623251841031660

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673.6ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمجتبى غسان عباس ذاري2624161841003016
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673.4ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمصطفى محمد عبد الواحد يوسف2625221841080046

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عدنان هادي خلوف2626251841044141

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيالهام جبار سكر حسان2627281842055004

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصبريه حسين ويس احمد2628251842062445

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيمريم مظهر محمود عبد الحسن2629211842211015

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين عبد الحسن سلمان2630251841044130

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيازهار منصور كاظم لفتة2631161842202003

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب اسعد علوان سعدون2632221842103074

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء احسان عطيه كاوه2633251842096066

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة673اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيعلي كريم نجم عبد هللا2634231841013037

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنتهى حيدر حاتم حسين2635251842062637

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينوار ميثم عبد الكاظم جاسم2636251842097108

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عالء ناجي عبود2637251841031209

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء محمد جوده علي2638251842100326

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس يحيى سلمان جاسم2639251842096286

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيايهاب مهدي جيجان بيجان2640261841001015

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيديار رياض عبد الهادي عبد الحسين2641241842169010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيعلي محمد ناظم مزيد2642231841032059

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيامال احمد محمد باقر مجبل2643251842074006

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات علوان جابر حميده2644251842096011

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين علي مرزوك رزاق2645251842062105

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.7ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيريحانه محمد ابراهيم موسى2646251842074026

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.3ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيرؤيا احسان محمد هادي علي2647251842074022

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن علي احمد هاشم2648251841042014

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيسجى رحيم عبد زيد مدلول2649251842084392

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيحسن علي حميد وهاب2650241841011014

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه جاسم شاكر محمد2651251842062511

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه وجدي محمد رضا محمد حسين2652251842062565

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.5ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيشهد ماهر عبد الستار عبد الجليل2653251842074051

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينه حيدر محمد عبد النبي2654251842062386

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغفران راضي برهان محمد2655251842062496

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين هاتف حميد عبد هللا2656251841045026
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيزكريا فرحان عبيد ضايف2657221841031050

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحنان عايد فزاع غاوي2658251842096062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عقيل هاتف كاظم2659251842062352

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيفدك فالح نجم محمد2660251842087063

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياخالص عادل نجم عبد هللا2661251842100030

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيرسل جليل اعجمي مانع2662261842250168

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب رحيم جابر كريم2663251842084341

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيمنتظر عباس مرزوك سعد2664231841032083

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء نصير حمزه ابراهيم2665251842062323

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين فالح هاني كرمز2666251842101023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب سعيد حمودي حسين2667251842062338

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياالء غياث كريم داود2668251842062058

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب راضي كماخي فرد2669251842096138

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد امير محمد مسلم2670251841031024

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر سالم صاحب2671251841150287

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد سعد شاكر محمد2672251841031652

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسماء ماجد محمد جمعه2673251842062049

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة616ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقينورس عادل هاتف محمد2674251852062115

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة587اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيتبارك حمادي هادي صكر2675251852096013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة583ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قارتطبيقيغدير علي نعيم جحيل2676221852412006

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين حبيب مجيد2677251842108087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة583اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيعلي عبد عون عبد الحسين عبود2678251841020031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة668ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر حسن غياض جبر2679221841076101

كلية العلوم/جامعة الكوفة585اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد ميثم ماجد حميد2680251841150455

كلية العلوم/جامعة الكوفة565اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيآيه رحيم جاسم محمد2681231842092007

كلية العلوم/جامعة الكوفة549ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر محمد عبد الحكيم حسن2682251841031127

كلية العلوم/جامعة الكوفة533ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيطيبه عماد عبد الكريم محمد رضا2683291842153051

كلية العلوم/جامعة الكوفة514ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر محمد رضا حسن2684251741031834

كلية العلوم/جامعة الكوفة505اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيايه ثائر زامل خلف2685251842070022

كلية العلوم/جامعة الكوفة504اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينرمين حسين عبد االمير كاظم2686251842096287

كلية العلوم/جامعة الكوفة511ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي سعد حمد عبد هللا2687251851200034

كلية العلوم/جامعة الكوفة501ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ميثم مالك ابوالهيل2688161851038011
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كلية العلوم/جامعة الكوفة493اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عباس حسن جاسم2689251851044174

كلية العلوم/جامعة الكوفة479ثانوية ال الرسول االهلية للبنينميسانتطبيقيحسين سمعان غازي لعيبي2690281851034003

كلية العلوم/جامعة الكوفة474اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي موسى كاظم رسن2691281851006099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة495ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر حسن كاظم محمد2692251841031100

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة467اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد خضير عباس كاظم2693251851007205

كلية القانون/جامعة الكوفة454اعدادية البيان للبنينبابلادبيعلي ميثم حسن عبد هللا2694231821014072

كلية القانون/جامعة الكوفة452اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسجاد عقيل مهدي جعفر2695251821024122

كلية القانون/جامعة الكوفة445اعدادية القادسية المختلطةالنجفادبيمزاحم علوان عبد هللا منصور2696251821111055

كلية القانون/جامعة الكوفة439اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمرتضى كاظم شنين حسن2697251821011055

كلية القانون/جامعة الكوفة436اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيمسلم حميد طاهر خضير2698251821015024

كلية القانون/جامعة الكوفة432اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيتبارك عبد الكريم حسين مطلك2699231822109007

كلية القانون/جامعة الكوفة432اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيزيد جميل عبد الحسين ابو جواد2700251821008076

كلية القانون/جامعة الكوفة430اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمنتظر محمد علي جبار2701251821024358

كلية القانون/جامعة الكوفة428اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيوفاء توفيق حامد جبار2702251822086200

كلية القانون/جامعة الكوفة524اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن فارس رسول2703251841022022

كلية القانون/جامعة الكوفة489اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيسيف سالم رزاق هادي2704251851011020

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة413اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبياحمد رزاق جندي جياد2705161821030007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة411ثانوية النيل للبنينبابلادبيجعفر ناصر كريم جياد2706231821033013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة404اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي مثنى عبد مطر2707141821038163

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة402اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيسماء غسان منديل عبد الحسين2708251821027046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة395اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبينشوك جودي جابر خلف2709251822053048

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة392اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد الرحمن كامل محسن هاشم2710151821017050

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة391اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبيعلي كاظم جاسم عبود2711101821029030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة496ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيسكينه حسن عباس جاسم2712251842061025

كلية التمريض/جامعة الكوفة659اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ضياء محمد حسن عبد الزهره2713251841044216

كلية التمريض/جامعة الكوفة659ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ارشد رؤوف محمد علي2714251841031416

كلية التمريض/جامعة الكوفة656ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الرزاق جبار علوان2715251841031674

كلية التمريض/جامعة الكوفة655ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفرقان جمال مراد حسين2716251842100567

كلية التمريض/جامعة الكوفة651اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعباس مختار حبيب عبد الحسين2717271841002104

كلية التمريض/جامعة الكوفة651اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه محمد حسين بشون2718251842059173

كلية التمريض/جامعة الكوفة646اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي عماد عبد الكريم باش2719251841044280

كلية التمريض/جامعة الكوفة635اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيانوار جميل كاظم غانم2720251842096026
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كلية التمريض/جامعة الكوفة633ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء علي جواد حسين2721251842100309

كلية التمريض/جامعة الكوفة632ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر موحان تكليف هادي2722251842062593

كلية التمريض/جامعة الكوفة625ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء ناجح خضر عباس2723251842097051

كلية التمريض/جامعة الكوفة617اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيمالك قادر حسن مهاوش2724241842124137

كلية التمريض/جامعة الكوفة616اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيريام حمزة مديفين خليف2725241842119085

كلية التمريض/جامعة الكوفة613اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك ستار محمد نجم2726251842058006

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة473ثانوية الكوثر النموذجية االهلية للبنينالنجفاحيائيابراهيم رسول محمد عبد2727251841048003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة417ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مهدي كريم يوسف جاسم2728251841031724

كلية الزراعة/جامعة الكوفة406اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين علي هادي جواد2729291742051053

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430ثانوية االيمان المختلطةذي قارتطبيقيصيهود محسن طاهر عبد الواحد2730221851214010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة424اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيزينه كريم بردان عبد2731241852114053

كلية اللغات/جامعة الكوفة512اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيسجى عقيل محمد حسن عبد علي2732251822089026

كلية اللغات/جامعة الكوفة467اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحيدر علي موسى جعفر2733251821024100

كلية اللغات/جامعة الكوفة451اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزهراء ستار يوسف عبد الشهيد2734251822078052

كلية اللغات/جامعة الكوفة449ثانوية المناقب المختلطةبابلادبياحمد حسن فاهم علي2735231821203001

كلية اللغات/جامعة الكوفة445اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي حسين جدوع عبد2736251821012182

كلية اللغات/جامعة الكوفة441اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد سالم قاسم فنجان2737151821006083

كلية اللغات/جامعة الكوفة439اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيابراهيم منصور مكطوف خلف2738251821024010

كلية اللغات/جامعة الكوفة438اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزينب جميل عبد زيد مطيوي2739251822078066

كلية اللغات/جامعة الكوفة436اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيغيث كريم محمد عبد2740251821023035

كلية اللغات/جامعة الكوفة423اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى محمد فخري مجيد2741251821024286

كلية اللغات/جامعة الكوفة415اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيزيد رعد خنياب عسكر2742251821012119

كلية اللغات/جامعة الكوفة414اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيرانيا فاضل جابر علوان2743251822089013

كلية اللغات/جامعة الكوفة407اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيياسمين عماد محمد عبود2744251822096043

كلية اللغات/جامعة الكوفة407اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمصطفى خالد عبد العالي محمد2745271821024068

كلية اللغات/جامعة الكوفة405اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيسجاد عون علوان مريهج2746251821012133

كلية اللغات/جامعة الكوفة402اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيياسين سامي عايد عبيد2747291821001183

كلية اللغات/جامعة الكوفة399اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيتبارك ستار حنون موسى2748251822053010

كلية اللغات/جامعة الكوفة398االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين محيل جبر ساجت2749291821017091

كلية اللغات/جامعة الكوفة397اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيزهراء يوسف شنشول صالح2750251822073026

كلية اللغات/جامعة الكوفة530ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيسجاد جواد كاظم حسين2751251851205059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسن فاضل عبد علي عبد الحسن2752251821024058
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة425ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينميسانادبيحيدر خلف حميد كزار2753281821152019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسن حسين عبد عودة2754251821024051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد محمد وناس زياد2755121821009081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419اعدادية القاسم للبنينبابلادبيعبد الكريم قاسم جاسم هش2756231821006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة417اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيقاسم حسين عبد الكاظم محمد2757251821012229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينور جودي كاظم محمد2758251822086174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416ثانوية الكرار المسائية للبنينالنجفادبيحسين جليل رشيد داود2759251821163012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيصادق احمد طاهر حسن2760251821027047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيروان خليل ابراهيم مالك2761251822122036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيمحمد يالي عفات نايف2762221821090058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413اعدادية النضال للبنينديالىادبيزيدان زيد عزاوي شفيق2763211821029017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيليث ارحيم جبر صالح2764251821024343

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيمناهل حسن محمد عبود2765251822096038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيسجاد جاسم حمود ثجيل2766281821151082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410اعدادية االندلس للبنينبابلادبيكاظم سالم رويش صفر2767231821042032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبيمروه حسام جابر حسين2768251822063009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409اعدادية القادسية المختلطةالنجفادبيمصطفى زاهي عبد الحسين مهوال2769251821111060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة408ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةادبيمرتضى خالد محمد فالح2770161821364056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة407اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبياحمد جعفر هاشم خلف2771281821022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة403اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيزيد أحمد جميل عبد2772231821002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة402ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيحسن ضاحي هبهوب فجر2773221821225004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة402اعدادية المسيب للبنينبابلادبيعبد هللا حسين طالب علي2774231821009073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة402إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر حاتم مهدي جبر2775141821024247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين محسن كريم كريدي2776251841009080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيريام احمد عبد الكاظم دبعون2777251842061014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد اسماعيل عبد الجليل مزهر2778251841151107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى مهدي عبد الحسين محمد2779251851150294

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمجتبى رحمن غانم رشيد2780251851039008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيحنين شاكر مرزوك عبد2781251852066008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيحيدر عبد الهادي ظاهر عبد2782251851016020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449اعدادية القادسية المختلطةالنجفتطبيقيمنتظر حسن ناجي عبد هللا2783251851111064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437ثانوية الرحمن االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حمزه كاظم حسين2784241851045012

234 من 87 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة الكوفة554اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبياحمد علي عبد الحسن درويش2785251821008012

كلية التربية/جامعة الكوفة551اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبينور علي عطيه خدام2786251822056151

كلية التربية/جامعة الكوفة548اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمرام عبد الهادي عبد الكاظم باني2787251822086148

كلية التربية/جامعة الكوفة545اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيغيث علي عبد الرضا محمد حسن2788251821024196

كلية التربية/جامعة الكوفة532اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى فاضل عباس برهان2789251821024281

كلية التربية/جامعة الكوفة530ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيعلي ضياء لطيف عبد2790251821026004

كلية التربية/جامعة الكوفة504اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيزهراء حيدر علي عبد عون2791251822089020

كلية التربية/جامعة الكوفة501ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيحنين احمد عبد الحسين سريح2792241822105007

كلية التربية/جامعة الكوفة498اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيعباس عبد الكريم علي حذية2793221821033026

كلية التربية/جامعة الكوفة596اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيبنين حيدر عباس مهدي2794241842114030

كلية التربية/جامعة الكوفة571اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيزينه غانم مزهر عبد2795251842084374

كلية التربية/جامعة الكوفة565ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيانعام عبد الزهره كاظم عباس2796251842087004

كلية التربية/جامعة الكوفة552اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيدعاء علي حسين عبادي2797251842084187

كلية التربية/جامعة الكوفة547ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيضحى محمد حبيب موسى2798251842062458

كلية التربية/جامعة الكوفة543ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينهى رزاق عبد االمير مهدي2799251842062661

كلية التربية/جامعة الكوفة536ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ رحيم شوني حمزه2800251842101136

كلية التربية/جامعة الكوفة605ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقياديان سامي ناجي محمد2801251852104002

كلية التربية/جامعة الكوفة522اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيياسمين ساجد علوان حمزه2802231852115040

كلية التربية/جامعة الكوفة520اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى فاضل كاظم صكر2803251851044181

كلية التربية/جامعة الكوفة520ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا راهي لزام عبود2804251851046035

كلية التربية/جامعة الكوفة515ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي فاضل حاكم ديعج2805251851153099

كلية التربية/جامعة الكوفة515اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حمزه شاكر منسي2806251851044138

كلية التربية/جامعة الكوفة510اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي محمد سعيد2807251851150256

كلية التربية/جامعة الكوفة502اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفتطبيقيامير فرحان كريدي حسون2808251851122021

كلية التربية/جامعة الكوفة493اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيشروق رعد عبدالحسين عبدالكريم2809251852085010

كلية التربية/جامعة الكوفة486اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيامير كفاح علوان حسن2810251851044029

كلية التربية/جامعة الكوفة479ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقينور سامي ناجي محمد2811251852104037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيسجى علي سلمان كوماني2812251822055025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزهراء عباس حميد بديوي2813251822075031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482اعدادية واسط للبناتالنجفادبيهدى منتظر رزاق حسين2814251822066036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيتبارك مجيد حميد عبيد2815251822096012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيبتول عبد الحسين مهدي محمد2816251822085004
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيهدى عباس فضل راضي2817251822073039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيبراء حافظ رحيم حسن2818251822058003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبينمارق جعفر عبد األمير حمزة2819251822093044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبينور الهدى عبد الزهره عباس صالح2820251822073037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة416ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيساره وله حسن مهدي2821211822117025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة416اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبياسراء ناصر حسين عباس2822251822075003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة414ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفادبيغفران حجاب صعيع جنام2823251822102015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيرقيه نجاح لهموس عبود2824251822075025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمأل عقيل محمد صافي2825251822086158

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيدعاء محمد رحيم كيوش2826251822056045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيحوراء رفعت كزار شعبان2827251822093010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيمريم فليح عبد جابر2828251822075059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة410اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيديانا قحطان ستار سجله2829231822119037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيغدير علي موسى دنانه2830251842170227

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمنال حسن نصيف جاسم2831251842096274

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائياريام وردان رزاق مؤنس2832251842068001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيتقى عرفات جاسم محمد2833251842053013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيزهراء هيثم عبد كاظم2834251842083045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب حيدر حسن هاشم2835231842117072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب فاضل مالك نايف2836251842070103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء خضر محسن محمد2837241842220137

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين علي عويد2838251842108088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء فضاء مجبل محسن2839251842086033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء رياض يوسف ابراهيم2840251842108089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453اعدادية القادسية المختلطةالنجفاحيائيصفا علي نجم عبد2841251842111032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيبنين علي عبد الجليل رسول2842251852066005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيهاجر عبد الكريم حسين حسن2843251852084206

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيضحى عبد االمير محمد جاسم2844251852062064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيزمن سالم فاضل حسين2845251852084077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء نوح كاظم جاسم2846251852059153

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينور عبد الحسن شاكر محسن2847251852059287

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيفاطمة جواد كاظم مطلوب2848231852092072
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيكوثر ظيغم عبد زيد عباس2849251852084159

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيرفيف غالب عبد الحسن حسين2850251852062031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفتطبيقيزهراء فارس مهدي حمود2851251852063003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقيرؤى علي عبد الحسن جاسم2852251852064011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450اعدادية االمير للبناتالنجفتطبيقيزهراء كامل رحيم عرموط2853251752083042

كلية اآلداب/جامعة الكوفة562اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيرغد محمد عبد الحسين طاهر2854251822107011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة418اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيحنين ثائر حميد عبد2855251822078029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة414اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحسن جواد محسن عباس2856251721024292

كلية اآلداب/جامعة الكوفة412اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيرقيه سالم عبيد محمد2857251822053016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة411ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبينور نعيثل صكر هالسة2858291821110077

كلية اآلداب/جامعة الكوفة411ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفادبيبنين مهدي صاحب بكان2859251822102004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة406اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيزهراء ابراهيم محمد حسن2860251822170037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة399اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسن رحيم جدوع مهدي2861251821012061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة396اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبياحمد حمزه غازي جبار2862251821023005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة394ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفادبيختام لفته عباس كسار2863251822102007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة393اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى حافظ جابر رشيد2864251821024259

كلية اآلداب/جامعة الكوفة392اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسن محمد حسن2865141821038126

كلية اآلداب/جامعة الكوفة390ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيضحى عامر عبد الزهره محمد علي2866251822055027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة388اعدادية القادسية المختلطةالنجفادبيبشرى حيدر محمد كريم2867251822111009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة388ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيحسنين عباس راضي عبد هللا2868251821151020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة386اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيمجتبى احمد عبد الحمزه نجم2869251821004032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة498اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء جابر رزاق هادي2870251842059187

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسن ظاهر حبيب2871251851001127

كلية اآلداب/جامعة الكوفة446اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقينور علي عزيز محمود2872251852070079

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة393اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيعباس علي لفته حسين2873251821023027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433اعدادية المسيب للبنينبابلادبيحسين عباس طالب علي2874231821009036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيرائد مشكور حاكم عبد علي2875251821120007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيسجاد عبد زيد طعمه عباس2876231721163020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة418اعدادية االمير للبناتالنجفادبيزهراء عالء محمد حسن علي2877251822083009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417اعدادية الكفل للبنينبابلادبيعلي حسين ابراهيم حسن2878231821032046

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيحسين حافظ عبد الواحد كاظم2879231821198011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417اعدادية المشرح للبنينميسانادبيزين العابدين علي غانم مطر2880281821018032
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيمصطفى حسين علي جاسم2881231821198045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة416ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيزينب علي نايف كريم2882241822097018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة416اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيرسل حسون ابراهيم جلعوط2883251822107010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيكاظم قيصر مكي كريم2884251821011040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة413اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبيعباس هادي حميد عبد علي2885251821022009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة411ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعلي حسين حنش عنبر2886281721010030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة411اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمنتظر حامد صبار جعفر2887251821012317

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيصالح محمد حسين حمزه2888231821220011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد رضا كاظم ظاهر2889251821012266

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409اعدادية المسيب للبنينبابلادبيقاسم علي عبيد ياس2890231821009094

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيمحمد حسن علي محمد حسين عبد الجبار2891251821203012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيحسين راضي بريه سلمان2892231821183016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيزيد ناصر عبد المطلب محمد2893221821258006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور حيدر مكي طه2894291822078105

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيفضل فاضل كريم يعقوب2895251821024200

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401ثانوية الطبري للبنينبابلادبيحسين سعد كاظم جالب2896231821061016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبينور علي حسين جعفر2897251821151065

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن قاسم مجدي هاني2898251841044044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائياسراء فالح حسن خلف2899251842055004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك مجيد بنيان كعيد2900251842056017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفتطبيقيختام عبد الزهره عزيز موسى2901251852058005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفتطبيقيعباس حسن هالل حمود2902251851122072

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452اعدادية االمير للبناتالنجفتطبيقيمريم رسول سلمان داود2903251852083038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسن هادي عيدان هزاع2904291851025025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيزينب قاسم هادي حسن2905231852089024

كلية االثار/جامعة الكوفة441ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد مؤيد عباس كاظم2906251841040004

كلية االثار/جامعة الكوفة434اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيتبارك جاسم عباس عبود2907251852059060

كلية الفقه/جامعة الكوفة404اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيتبارك عبد هللا جاسم حمود2908251822082007

كلية الفقه/جامعة الكوفة402اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبينور كاظم جهاد حنويت2909251822082037

كلية الفقه/جامعة الكوفة399اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيزهراء ناجي عبد العالي كاظم2910251822058012

كلية الفقه/جامعة الكوفة395اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيشهد احمد رزاق حسن2911251822064036

كلية الفقه/جامعة الكوفة391اعدادية واسط للبناتالنجفادبيبنين منذر عبيد طاهر2912251822066007
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كلية الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيرقية فاضل عباس عبود2913251842053023

كلية الفقه/جامعة الكوفة431ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور الزهراء سامر عبد االمير رحيمه2914251842101140

كلية الفقه/جامعة الكوفة445اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء فالح عبد الرسول حميد2915251852084098

كلية الطب/جامعة تكريت689ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيفاطمه كامل حميد احمد2916181842140027

كلية الطب/جامعة تكريت683.1ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيمريم هيثم يونس محمد2917181842178018

كلية الطب/جامعة تكريت683اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائياحمد محمد عجمي شنان2918231841006008

كلية الطب/جامعة تكريت683اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائينور عبد الرزاق ياسين علي2919181842183053

كلية الطب/جامعة تكريت682عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد عز الدين سليمان نجم2920201841259247

كلية الطب/جامعة تكريت682اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيبكر مزهر كامل وهيب2921181841002036

كلية الطب/جامعة تكريت682ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيسيف عمر مظهر الطيف2922181841057015

كلية الطب/جامعة تكريت681ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيصالح حسن فليح حسن2923201841030029

كلية الطب/جامعة تكريت681ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي صالح عبد عايد2924181841160024

كلية الطب/جامعة تكريت681عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياسامه هادي احمد محيسن2925201841259029

كلية الطب/جامعة تكريت680اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيدعاء رشيد حميد عسكر2926181842242038

كلية الطب/جامعة تكريت680اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه زياد حمزه خميس2927141842111023

كلية الطب/جامعة تكريت680ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيطيبه صالح ادهم عبد هللا2928311842038053

كلية الطب/جامعة تكريت679.6ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيفاطمه عبد الحسن سلمان داود2929211842143073

كلية الطب/جامعة تكريت679اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيبالل احمد عباس داود2930211841272031

كلية الطب/جامعة تكريت679ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائياديبة عبد هللا دلي حماش2931201842227001

كلية الطب/جامعة تكريت679اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعلي محمد شطب مسرهد2932211841052046

كلية الطب/جامعة تكريت679ثانوية النصر النموذجيه للبنيناربيلاحيائيمحمد جاسم حمد محمد2933311841024146

كلية الطب/جامعة تكريت678ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيمريم فاروق منصور مهدي2934181842178017

كلية الطب/جامعة تكريت678ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيمسك قحطان خلف عزاوي2935181842140031

كلية الطب/جامعة تكريت677اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعمر علي ابراهيم سرهيد2936201841048123

كلية الطب/جامعة تكريت677اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد جبار محمد محمود2937181841006073

كلية الطب/جامعة تكريت677اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيعبد الرحمن عبد حميد علي2938181841278008

كلية الطب/جامعة تكريت677ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيزينب محمود رمضان كريم2939201842133019

كلية الطب/جامعة تكريت677اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد منعم علوان عبيد2940231841008154

كلية الطب/جامعة تكريت677اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائينجم الدين صفاء نجم الدين عبد هللا2941211841003130

كلية الطب/جامعة تكريت676اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى فكرت عبيد اسماعيل2942201841001232

كلية الطب/جامعة تكريت676ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب مجيد يابه خضر2943201842118078

كلية الطب/جامعة تكريت676ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكاحيائيصفا عبد الرحمن عياش صبح2944201842164020
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كلية الطب/جامعة تكريت676اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيبهاء الدين خالد جليل خليل2945211841004021

كلية الطب/جامعة تكريت676اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيضحى علي زيني محمد حسن2946211842139097

كلية الطب/جامعة تكريت675ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيعبد الرحمن محمد طارق حسين2947181841032010

كلية الطب/جامعة تكريت675اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيدنيا نجيب علي هادي2948211842178060

كلية الطب/جامعة تكريت675ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيعائشه عز الدين احمد صديق2949201842119036

كلية الطب/جامعة تكريت675ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيساجده اسماعيل ابراهيم موسى2950181842232036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيميعاد شعبان حسن ترك2951201842109061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمروه نزار محمد عبد الكريم2952181842065006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيأميمه حامد مياح ضايع2953181842170010

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيحمد حسين حمد جاد هللا2954181841042006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت678اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيسجى عامر عجيل عبد2955261842083052

كلية طب االسنان/جامعة تكريت678ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيمحمود مثنى حسن طه2956181841032033

كلية طب االسنان/جامعة تكريت677اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيوائل محمد خلف عبد هللا2957181841045032

كلية طب االسنان/جامعة تكريت676ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد محمود يوسف بالل2958181841030005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت676اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيأحمد عبد العزيز شاكر محمود2959181841089002

كلية طب االسنان/جامعة تكريت675ثانوية تل عبطة للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الستار سليم عبد هللا2960171841063015

كلية طب االسنان/جامعة تكريت675ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى عبد العزيز سعود محمد2961181841049033

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيساره احمد زكي احمد2962171842288170

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيانس خالد محمد احمد2963171841008030

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيصفا ظافر مصطفى ابراهيم2964211842165044

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيابراهيم عباس حمدي محمد ماهر2965181841003001

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيناصر محمد خليفه طه2966181841036100

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيزينب علي صالح حسن2967211842100033

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673.7ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيبان فاروق عزيز محمود2968201842116011

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد العزيز محمد علي الياس2969171841351161

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيخالد عباس فاضل غبن2970211841009060

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيحيدر مقداد طه نجم2971211841062013

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيسرى هشام محمد سلمان2972181842218011

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673ثانوية ام القرى للبنينكركوكاحيائيأحمد حسين علي صالح2973201841024004

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيطيبه احمد محي الدين قاسم2974171842288212

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الرحمان صالح عبيد2975201841048167

كلية الصيدلة/جامعة تكريت680اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد طوفان خليل سلمان2976211841009146
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت679ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيزهراء جواد حسن صفر2977211842142009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمثنى صالح خلف عبد هللا2978181841036079

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائييوسف شهاب احمد خلف2979171841025175

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائيعثمان عطا هللا محمد عبد الرحمن2980181841145023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائينبراس خلف سلطان احمد2981181841042021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيفاطمه رائد عبد الرزاق حسن2982181842176095

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمصطفى نظير رزوقي ويس2983181841003036

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعمر احمد عبد الرحمن هواس2984201841048118

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيزيد احمد محمد علي2985171841351060

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفرح فاضل عبد الحسن فاضل2986211842139119

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيراكان مخلف علي حمادي2987171841018075

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى غسان محمد سليمان2988121841022114

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيمريدين منذر عبد الحسين كاظم2989181842238023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676ثانوية مهد للبنيندهوكاحيائيعبد الباسط عبد الرحمن رمضان عيدان2990331841013014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد الغفار رزكار كريم صابر2991201841307023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغد جاسم محمد ناصر2992121842080011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت675اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيوليد خالد بحر نصر2993101841029053

كلية الصيدلة/جامعة تكريت675اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيحسين فرج كريم منصور2994211841010023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت675ثانوية األخوة المختلطةدهوكاحيائيمصعب حسن علي احمد2995331841021039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت675ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائينبأ نظير محمود امين2996311842038083

كلية الصيدلة/جامعة تكريت674.3اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيجمانه نشوان ابراهيم مجيد2997171842294058

كلية الصيدلة/جامعة تكريت674.2ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائييوسف حسين مردان عمر2998201841050025

كلية الصيدلة/جامعة تكريت674ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيايمان فرحان خلف درويش2999181842218005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت674ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيأميمه عبد الرحمن عبود كريم3000101842090002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت674اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعمر فاروق شالش خلف3001201841022060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت543ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيطاهر سلمان جريمخ داخل3002291851153126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت510اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينتطبيقيياسر عباس محمد حسين3003181851005042

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت616ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيعلي اسماعيل احمد صالح3004191851298014

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت625جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا الرصافة االولىتطبيقيناجي محمود ناجي عبيد3005131851244009

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت624اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيفارس احمد ذياب خلف3006211851012028

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت613اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيضياء رحم عباس راضي3007241851074014

كلية العلوم/جامعة تكريت568ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائينور محمود حسين عاصي3008201842130029
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كلية العلوم/جامعة تكريت563اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيايمن جاسم محمد خلف3009171841351034

كلية العلوم/جامعة تكريت557ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيسيف سعد احمد مهدي3010181841057014

كلية العلوم/جامعة تكريت543اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيافنان خالد شكر محمود3011181842183004

كلية العلوم/جامعة تكريت539ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيآيه فاروق طلفاح عبود3012181842069005

كلية العلوم/جامعة تكريت535ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيوقار حمد حسين خلف3013181842140039

كلية العلوم/جامعة تكريت534ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائياحرار عزيز كريم صالح3014181842246001

كلية العلوم/جامعة تكريت533اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيرافع اعجمي خلف رجا3015101841042007

كلية العلوم/جامعة تكريت525اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيوجدان ساجد صعب علي3016181842176121

كلية العلوم/جامعة تكريت519ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيامنه محمد قدوري جابر3017311842031032

كلية العلوم/جامعة تكريت518ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيصهيب براء منذر كمال3018181841057016

كلية العلوم/جامعة تكريت565اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيفنار عباس فنر خطاب3019181852237019

كلية العلوم/جامعة تكريت513ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيغصون يوسف خلف حميد3020181852246021

كلية الحقوق/جامعة تكريت416ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبييوسف عبد حماده نامس3021181821022034

كلية الحقوق/جامعة تكريت414ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبياشرف علي كريش خميس3022181821041010

كلية الحقوق/جامعة تكريت413ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيعثمان عبد هللا رشيد حسين3023181821122076

كلية الحقوق/جامعة تكريت412ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيامير قاسم غائب عبد3024181821041011

كلية الحقوق/جامعة تكريت411ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الدينادبيمحمد ياسين زيدان خلف3025181821009028

كلية الحقوق/جامعة تكريت408ثانوية الجماهير المختلطةصالح الدينادبيلؤي محمود مجيد علي3026181821015009

كلية الحقوق/جامعة تكريت407ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينادبيمريم علي عبد هللا رجا3027181822347008

كلية الحقوق/جامعة تكريت407ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينادبيمحمد تحرير ابراهيم عبوش3028181821336057

كلية الحقوق/جامعة تكريت404ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيسرى حسن خليف علي3029181822247022

كلية الحقوق/جامعة تكريت402ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبياسامة جاسم خلف غضبان3030181821022004

كلية الحقوق/جامعة تكريت401ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبياحمد علي حماده صالح3031181821014006

كلية الحقوق/جامعة تكريت397ثانوية النور االهلية للبنينصالح الدينادبياسامة عباس فاضل جاسم3032181821137001

كلية الحقوق/جامعة تكريت395ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيامنة فاضل محمد صالح شكر3033181822246005

كلية الحقوق/جامعة تكريت395اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز حمد محمد كاطع3034181821016016

كلية الحقوق/جامعة تكريت392ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبيادهم موفق سلوم حسين3035181821080004

كلية الحقوق/جامعة تكريت389ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبيمصعب هاشم فارس هنوني3036181821080018

كلية الحقوق/جامعة تكريت386ثانوية بني تميم المختلطةصالح الدينادبيعمر احمد محمود حسون3037181821279007

كلية الحقوق/جامعة تكريت386الخارجياتصالح الدينادبيرفل حكمت مدحت داود3038181822401010

كلية الحقوق/جامعة تكريت434اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيحكم مروان سامي نعمان3039181841089013

كلية الحقوق/جامعة تكريت431اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينتطبيقيسيف سعدي طه هزاع3040181851086009

234 من 95 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت388ثانوية االمراء االهلية للبنينالديوانيةادبيجعفر منذر هادي حاكم3041241821055002

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت416اعدادية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيمريم عبد الرزاق حميد حمد3042181842186049

كلية التمريض/جامعة تكريت659ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيمحمد منير حديد خلف3043181841008021

كلية التمريض/جامعة تكريت653ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائياحمد طه احمد محمد3044171841046005

كلية التمريض/جامعة تكريت638اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيمحمد خلف محمود احمد3045311841001039

كلية التمريض/جامعة تكريت630اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدهللا مصطفى حردان عبد3046131841001047

كلية التمريض/جامعة تكريت609اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيأيه احمد سعيد عباس3047181842236007

كلية التمريض/جامعة تكريت609اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبتول رياض ظاهر مرهش3048231842271044

كلية التمريض/جامعة تكريت597ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيسرى علوان الطيف عبود3049181842069016

كلية التمريض/جامعة تكريت594ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلاحيائيزهراء سالم حامد ابو حليل3050231842210002

كلية التمريض/جامعة تكريت590ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكاحيائيعائشه تحسين علي مردان3051201842164021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت497اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيآمنه خزعل احمد جوفان3052181842230001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت441اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيحسين نايف عبد الرحمن حسين3053201841009014

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت441اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيايناس محمود حسن محمد3054211842178040

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت441اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيرائد محمد محسن جاسم3055201841011010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت437ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيعمر مشتاق عبد العزيز وهيب3056181841019025

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت430اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيحسن لؤي صمد احمد3057201841005016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421ثانوية دياكوي للبنيناربيلادبيعبد المجيد عماد نجاح داود3058311821008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيريحان هاشم محمد جمعة3059201821037023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيماهر خليل ابراهيم توفيق3060211821030046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت415ثانوية الكندي للبنينصالح الدينادبيارشد مصطفى محمود حسن3061181821064003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت415اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيصباح سعد حامد جاسم3062211821038062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت413اعدادية الرواد للبنينديالىادبيسعدون عدنان جواد جميل3063211821077071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر رعد داود جودة3064141821015074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيفهد نزار ابراهيم محمد3065211821084021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينكركوكادبيسيف سعد ابراهيم ناصر3066201821265045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيبشير يونس عبد اللطيف مريس3067201821020024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408ثانوية الفاروق للبنينصالح الدينادبيعمر زهير عبد هللا محمد3068181821094015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت407ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيميثم مرزوق جمعة سعيد3069211821212029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعز الدين عبد الكريم ياسين ثويني3070211821023040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكادبيرامي غائب رستم علي3071201821307007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401اعدادية العباسي للبنينكركوكادبينجم عبد هللا حسن عيدان3072201821020146
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت399اعدادية اعالم المستقبل للبنينصالح الدينادبيمحمود يونس خلف رحيم3073181821142032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمحمد عبد الرزاق محمد صالح3074211821077151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394اعدادية ميسلون للبناتصالح الدينادبيعيدة فزع عبيد خلف3075181822186026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394ثانوية احمد بن حنبل للبنينصالح الدينادبيموفق ميسر محمد خلف3076181821038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمصطفى عباس محمد ياسين3077201821078118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعلي ابراهيم عبد هللا خلف3078201821081039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيخليل اسماعيل ابراهيم راكان3079201821033024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيشاهر احمد حمود شم الدين3080201821033037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389ثانوية الجبل للبنينديالىادبيجعفر خليل احمد محمد3081211821036005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياحمد عباس عبد هللا صالح3082201821259024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيعبد الستار هادي عبد اللطيف حمد3083191721019017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعلي لقمان علي رضا ميرزا3084211721074041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيمريم احمد ماجد رشاد3085311722058034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416ثانوية النور االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد حكمت علوان كريم3086181841137015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت414ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيمحمد نضير يونس عبد3087181841277032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت410اعدادية المغيرة للبنينصالح الديناحيائيابراهيم عامر صالح جاسم3088181741086001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائياسامه هاشم محمد جمعه3089201841058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيسيف تحرير عبد الرحمن مصطفى3090181841073018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401ثانوية الكفاح للبنينصالح الديناحيائيحيدر عباس فاضل علي3091181741022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395ثانوية مريم الطاهرة للبنيناربيلاحيائيمحمد رافع سامي مطر3092311741010085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت387ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائياسامه محمد جميل محمد3093181841277006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433اعدادية االبداع للنازحينكركوكتطبيقيايمن مزاحم خلف علي3094201751073022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت432ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن محمد احمد محمد3095181851160015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيسيف صالح عبد حمادي3096181851160012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقينزار حسين علي محمود3097201851209048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت418ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن عباس فاضل هيدي3098111851151017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت418ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيمحمود رميض محمود نايف3099181851033047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت414اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيعباس فاضل سليمان حسن3100201851003035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عبد الرزاق اسماعيل خلف3101181851002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيهمام عيسى كاظم سالم3102181851160026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيبكر عبد القادر حسين عبود3103181851002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت406ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد فارس حازم حمدان3104181851160023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت406ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينتطبيقيعماد فرج محمد احمد3105181851336012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيبالل قحطان محمد حمزة3106201851013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الباسط كنعان اسماعيل ابراهيم3107181851033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت404اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيعدنان فرمان سعيد ابو بكر3108201851011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الحكيم خوام عبد الكريم ضاري3109101751035021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت417اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيدحام حيدر مردان محمد علي3110181821012014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت409اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيملك علي الهادي فاضل مهدي3111181822181029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت396اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيمرتضى محمد احمد حق ويردي3112181821012029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت394اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيحسين محمد رشيد ولي3113181821012013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت394اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىادبيحازم قاسم مهدي محمد3114211821264002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت387ثانوية ام البنين للبناتكركوكادبيساره حبيب علي حسين3115201822154018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت387ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيصايل سعدي ياسين حبيب3116201821027009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت445دراسة كردية-  ثانوية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيزيره ك صالح سعيد مجيد3117181841381015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت428ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيآالء رمضان فقي حسين علي3118181842182004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت421دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائياسراء قابل دارا محمد3119181842383002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقياوس فائق حسن علي3120201851030010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت429اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيموسى جمال جالل زينل3121201851017043

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت418ثانوية النسور المسائية للبنينكركوكتطبيقيعكاب جاسم محمد علي3122201851257009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493ثانوية الجاحظ للبناتصالح الديناحيائيغفران وليد مجيد لطيف3123181842220013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.2ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيأيه سالم مزعل مهدي3124181842178004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمعن شالل حبيب زيدان3125201841022089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452ثانوية الفرات للنازحينكركوكاحيائيوضاح غسان دعدوش شايع3126201841070031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائياحمد دحام كمال ارحيم3127181841073005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيطاهر ثائر حامد خضير3128231841255045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيايسر جالل خلف تركي3129261851017010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيجهاد غني محي امين3130201851057008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيحسن ميسر محمد علي حسون3131171851007026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقياحمد عماد حسن كريم3132201851045002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيحسين علي حسن علو3133171851121013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى طه فلوح علوان3134241751012044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيمحمد هاني نقي شريف3135201751051018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيبرهان محمود حسين يوسف3136211851009014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقياحمد كريم خلف عبد3137231851051007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيفراس فاضل عبيد حسون3138141851015024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيليلى قيس فزع عبد هللا3139181822258027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبياستبرق عبد الرحمن صالح احمد3140181822239001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت418ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيحسين سالم عويدي تركي3141211821212009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت417ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيمحمد كامل محمد عبيد3142181821096037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبيعمر حاوي احمد دهام3143201821060017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيناهي محمد ضيف مريس3144201821037063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبيفيصل نهاد حسن محمد3145181821014033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيمصطفى علي حسين عطية3146181821283026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415ثانوية حمرين للبنينديالىادبيعبد العظيم ابراهيم عبد هللا محجوب3147211821205013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415اعدادية القيارة للبنيننينوىادبيمحمد عبد الرزاق مصلح حميد3148171821042046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415ثانوية الحكمة للبناتصالح الدينادبيرسل بشار محمد خلف3149181822189011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414اعدادية شورش للبنينديالىادبياحمد مزهر حسين عالوي3150211721076010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبيعلي خميس عباس حمد3151181821127026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413اعدادية القيارة للبنيننينوىادبيقيصر فرحان عطية عساف3152171821042037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413ثانوية النزاهة للبنينصالح الدينادبييوسف صدام جنعان جوهر3153181821066019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيرقيب جليل ابراهيم احمد3154181821043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413ثانوية الجماهير المختلطةصالح الدينادبياحمد خليل ابراهيم احمد3155181821015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيحسين علي ناصر مطر3156231821192006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيزبيده قيس حمودي عزاوي3157181822202008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت411اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيجمعة نايف حمد حسن3158201821020027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبيياسر جمعه عليوي خلف3159181821022033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبييوسف وسام خلف محمد3160201821033089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410ثانوية الجبل للبنينديالىادبيعمر احمد حمد راشد3161211821036018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمد وحيد علي قادر3162201721009117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410اعدادية الزاب للبنينكركوكادبيوسام فرحان محمد عبد هللا3163201821026038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبييوسف قاسم عبد السيد عبد الخضر3164181821029033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبياية ايمن محمود خليل3165181822258007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبياحمد علي خلف محمد3166201821204009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409اعدادية المصطفى للبنينكركوكادبييوسف هاشم جمعة صالح3167201821036083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت408ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيحسين عواد علي طعمه3168201821037017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت408ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيابراهيم عامر ابراهيم حمادي3169201821207001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمد حمد حسن فرج3170201821009089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيعداي علي حسن علي3171201821027012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت406ثانوية التراث العربي للبناتصالح الدينادبيمريم عبد هللا مهدي عبد3172181822210023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت406 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيعلي حسين محمد خلف3173201821033055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت406ثانوية سومر للبنينديالىادبيمحمد ستار حسين كاظم3174211821072011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405ثانوية هاجر للبناتكركوكادبياسماء سامي فاضل عبد القادر3175201822150002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيمحمد فالح أنور داود3176191821040063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيايات حبيب احمد علي3177181822313004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعمر عبد الرضا نايف سلمان3178211821065067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404ثانوية النزاهة للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز محمد منعم محمد3179181821066010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404ثانوية القدر للبنينديالىادبيمحسن محمد احمد حبش3180211821089045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403اعدادية الزوراء للبناتصالح الدينادبيطيبه ناظم علوان احمد3181181822162028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينكركوكادبيموفق خزعل خلف حمزة3182201821265031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيبدر عبد محمد خليل3183181821043002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيندى حميد خليل ابراهيم3184181822170030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402ثانوية روناكي للبنينالسليمانيةادبياحمد صالح عيدان ابراهيم3185321821048001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402ثانوية حمرين للبنينديالىادبيمجبل روكان ابراهيم خلف3186211821205023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402اعدادية المصطفى للبنينكركوكادبينداء حسين يوسف محمد3187201822036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعلي حازم آسود نجم3188181821021030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيصالح حسن عبد حميد3189201721015027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيمصطفى ناظم عبد حسين3190211821237016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401ثانوية الشهباء للنازحاتكركوكادبيريام امين محي امين3191201822165004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيوطبان غازي مصطفى عباس3192201821009125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400ثانوية القلعه للبنينديالىادبياوس طاهر يحيى نجرس3193211721040008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399ثانوية بيروت للبنينبابلادبياحمد حسن محسن نايف3194231821022005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399ثانوية الجواهري المختلطةالسليمانيةادبيمريم ياسر احمد عبد3195321722054009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعبد الستار حميد عبد هللا جاسم3196201821077056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيعبد هللا مطلك خلف عبد هللا3197201821037038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيوسام عبيس شهد عافص3198231821192018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399ثانوية النزاهة للبنينصالح الدينادبيعبد هللا ردام جنعان جوهر3199181821066011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيمصطفى ناهض سامي سلطان3200181821122137
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيمنار رعد مولود ياسين3201181822261028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت397ثانوية الشهيد احمد عادل للبنيننينوىادبيخالد علي حسين سليمان3202171821204005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت397ثانوية الرواد للنازحينكركوكادبياحمد زاكي شويش صايل3203201721082005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت397اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيعلي خزعل عزيز مطر3204171821009098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396ثانوية الرشيد للبنينكركوكادبياحمد مصلح دحام حميد3205201821216009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396ثانوية التأميم للبناتديالىادبيبنين طالب ولي موسى3206211822111004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيحسن عايد زايد عكيل3207171821182003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيوضاح نعمة جواد خضير3208181821043008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبينوار حامد احمد جاسم3209171821009175

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيمحمد عامر هاشم حسين3210181841105009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت418ثانوية ملتقى النهرين المختلطةصالح الدينادبيجيهان فرحان ظاهر حمد3211181822294004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت418ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيساره رافع احمد مطلك3212311822038013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت407ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبيمها ليث حميد خلف3213181822217016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت405ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبييقين عصام عبد الواحد محمود3214181822172039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت403ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيهبة جمال مخلف حسن3215181822235006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390ثانوية االمل للبناتاربيلادبياسراء امير حسن جاسم3216311822049001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت419ثانوية الحرية للبناتالسليمانيةاحيائيهاجر معد اسماعيل هندي3217321842028010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيازهار غازي حسن غدوان3218181842254006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت407تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيايالف عماد محمد مردان3219201842175007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت400ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حمد عبد هللا هويدي3220111742082009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الديناحيائياسيل علي سالم حماد3221181842336004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت398اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيحوراء حيدر جاسم عودة3222231842119057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت416اعدادية االسحاقي للبناتصالح الدينتطبيقيرانيا رائد علي ويس3223181852255016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت410ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيشهد وليد داخل عبد الحسين3224241852144009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت397اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيرقيه عبد اللطيف عبد عبد الوهاب3225161852234014

كلية اآلداب/جامعة تكريت415ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيصافيناز محمد ناظم كمال3226181822172023

كلية اآلداب/جامعة تكريت411اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبيعبد السالم عارف كريم حسين3227181821127022

كلية اآلداب/جامعة تكريت410ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيتبارك جاسم محمود راضي3228181822258008

كلية اآلداب/جامعة تكريت408ثانوية النور االهلية للبنينصالح الدينادبيليث يونس عبد الرحمن الطيف3229181821137013

كلية اآلداب/جامعة تكريت407ثانوية بابل للبنينصالح الدينادبيأنس اكرم صبحي صالح3230181821061002

كلية اآلداب/جامعة تكريت404اعدادية ميسلون للبناتصالح الدينادبيسهى فارس عراك عبد3231181822186023

كلية اآلداب/جامعة تكريت401ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيلبنى نجم عبد هللا عباس3232181822258026
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كلية اآلداب/جامعة تكريت401ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيموسى زياد محمد ابراهيم3233181821283028

كلية اآلداب/جامعة تكريت399ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيمؤيد حسيب حسن عميره3234181821019019

كلية اآلداب/جامعة تكريت394ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبيزينب علي صالح حسين3235181822217011

كلية اآلداب/جامعة تكريت386 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيترك سعد احمد فارس3236201821033013

كلية اآلداب/جامعة تكريت435ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائيجواد فرج عبد هجيج3237181841347005

كلية اآلداب/جامعة تكريت406عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعيسى داود حاجم شعالن3238201841259120

كلية اآلداب/جامعة تكريت404اعدادية كركوك المركزية للنازحينكركوكاحيائيعبد العظيم طه امين الياس3239201841065016

كلية اآلداب/جامعة تكريت402ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائينوران مرشد ياسين حمد3240181842069029

كلية اآلداب/جامعة تكريت400اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمنير احمد جاسم محمد3241201841020172

كلية اآلداب/جامعة تكريت393ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيأية محمد صالح عبد هللا3242181842170014

كلية اآلداب/جامعة تكريت412ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فالح محمد حسن عبد3243161751131014

كلية اآلداب/جامعة تكريت412اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيحسن مخلف جدوع صالح3244191851004016

كلية اآلداب/جامعة تكريت407اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيليث امجد كريم حمود3245231851051100

كلية اآلداب/جامعة تكريت405اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيحسن علي حمدي توفيق3246181851073014

كلية اآلداب/جامعة تكريت405اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيمجيد خلف محمد حسن3247201851020085

كلية اآلداب/جامعة تكريت405ثانوية سمية للبناتصالح الدينتطبيقيرسل نزال خماس حمود3248181752192003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيمؤمن محمد احمد محمد3249181821053029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبياحمد شعبان عاشور احمد3250181821042007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419ثانوية غرناطة للبنينصالح الدينادبيمحمد حسين سميط عبد هللا3251181821125048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418ثانوية مخمور للبنيننينوىادبيابراهيم ميسر ابراهيم علي3252171821099009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418ثانوية غرناطة للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز سعد علي جاسم3253181821125027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت416اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيفيصل محمد حمود حسين3254181821036062

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415ثانوية سيف الجهاد للبناتنينوىادبيزينب محمود خلف جراد3255171822243007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت414ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبياحمد علي احمد مطلك3256181821010005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبيعلي احمد خلف محمد3257171821048024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىادبيعبد هللا عبد صباح حسين3258171821203011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الدينادبينوف علي حمدان عرسان3259181822199014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبيعبد الوهاب اسماعيل عطية عجرف3260171821048022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبياحمد محمد عبد سالم3261181821004008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبيوالء احمد شحاذه جاسم3262181822163030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401ثانوية ملتقى النهرين المختلطةصالح الدينادبيايمان احمد فاضل حمادي3263181822294001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت400ثانوية البراء بن مالك المختلطةصالح الدينادبيمزهاف عروة عيسى ضامن3264181821295007
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت399ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىادبيرغد احمد عطيه مناور3265171822049001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبيفاديه محمد خلف حبيب3266181822163022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت398ثانوية سيف الجهاد للبناتنينوىادبيندى حمدان خضر اسماعيل3267171822243011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيوفاء سعدي علي عيسى3268171822313028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت389ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيمصطفى محمد حسن محمد3269181821010048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت387ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيحسين حسن علي محمد3270201821204029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيمحمد شهاب عبد صالح3271201841058041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415ثانوية تلول ناصر للبناتنينوىاحيائيغفران عبد الرحمن محمد عمر3272171842263010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت407ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الديناحيائيغزوان احمد حمد صالح3273181841103017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائييونس غانم عبد خلف3274171741005217

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401ثانوية القبس للبناتصالح الديناحيائيانتزاه خلف احمد هرم3275181842190003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391ثانوية البرغلية المختلطةدهوكاحيائياحمد شهاب احمد حمد3276331741009002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا محمد يونس حسن3277201851009031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423ثانوية النهرين المختلطةصالح الدينتطبيقيمحمد حسن عبد عبد هللا3278181851067026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت413ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيبالل حسين احمد اسماعيل3279201851013009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409ثانوية الصادق المختلطةبابلتطبيقيامير مهدي صاحب محمد3280231851172004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت406ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيصدام حسن جبير مزهر3281241851168028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيطاهر عمر حسين علي3282201851026028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقياسامة عبد الجبار حسين علوان3283201851026011

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت409ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينتطبيقيياسر يوسف عبد هللا عطيه3284181851283029

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت408إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيصكر اسعود عماش نتيش3285181751021008

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت403اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي نور الدين فهد كرم3286151851017055

كلية الطب/جامعة القادسية690االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حازم جابر محيسن3287241841001174

كلية الطب/جامعة القادسية689ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عطيه كاظم حسن3288241842110037

كلية الطب/جامعة القادسية688اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد أحمد شاكر كاظم3289241841008050

كلية الطب/جامعة القادسية688اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيعباس سمير عبد الكاظم ابراهيم3290241841062028

كلية الطب/جامعة القادسية686اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور صدام حسين حمزه3291231842090272

كلية الطب/جامعة القادسية686اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيريام مسلم خضير بري3292241842121068

كلية الطب/جامعة القادسية683اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيحنين عزيز جابر حمد3293241842119054

كلية الطب/جامعة القادسية682اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينور احمد جاسم كاظم3294241842121196

كلية الطب/جامعة القادسية681اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين ياسر علي عبد3295231841006048

كلية الطب/جامعة القادسية681اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسن عبد الحسين موسى كاظم3296241841003034
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كلية الطب/جامعة القادسية680اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد مهدي جرد بديوي3297241841203220

كلية الطب/جامعة القادسية680اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياحمد محمد جاسم عبدهللا3298261841011009

كلية الطب/جامعة القادسية680اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيايات محسن عبيد منشد3299241842093013

كلية الطب/جامعة القادسية679.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيامير علي طالب نمنم3300241841041010

كلية الطب/جامعة القادسية679اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائياسراء فليح مرزوك محسن3301241842080003

كلية الطب/جامعة القادسية679االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين محمد علي حسين حميد3302241841001084

كلية الطب/جامعة القادسية679اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينوران عقيل عبد عبد الرضا3303241842121212

كلية الطب/جامعة القادسية679ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسلوان نبيل عمران موسى3304241842092024

كلية الطب/جامعة القادسية679ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائيحسن غانم محسن نجيب3305231841218003

كلية الطب/جامعة القادسية679ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيعال باسم عبد الكاظم جابر3306261842132072

كلية الطب/جامعة القادسية679ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحمد حسين دهيرب عبيد3307261841038083

كلية الطب/جامعة القادسية679ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهدى حسن نعيم عوده3308241842220393

كلية الطب/جامعة القادسية678.6ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد رائد مكي حمزة3309241841041053

كلية الطب/جامعة القادسية678ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي محمد دويج جاسم3310241841169032

كلية الطب/جامعة القادسية678ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيأنوار حيدر جابر حسين3311241842082001

كلية الطب/جامعة القادسية678اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي صدام جلهام هادي3312241841063020

كلية الطب/جامعة القادسية678اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي حازم مهدي مهبش3313241841003103

كلية الطب/جامعة القادسية678ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه قائد حاكم عبد الكاظم3314241842077070

كلية الطب/جامعة القادسية677.8ثاتوية المتميزينواسطاحيائيعلي المرتضى قحطان بريسم جداح3315261841040024

كلية الطب/جامعة القادسية677.7ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى سجاد عبد مسلم عبد لعباس3316241841048023

كلية الطب/جامعة القادسية677.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد رياض جاسم محمد3317241841041054

كلية الطب/جامعة القادسية677اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ضياء نعمه جاسم3318241842108054

كلية الطب/جامعة القادسية677ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي عماد عوده جوده3319241841041033

كلية الطب/جامعة القادسية676اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائيسجاد حسن مريح عوفي3320261841201075

كلية الطب/جامعة القادسية676اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيحياة محمد ماجد حسن3321261842097028

كلية الطب/جامعة القادسية676للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيزينب صالح مزهر جبار3322241842109009

كلية طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه بدر موحان عبد هللا3323241842120172

كلية طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيشمس سعد عبد الكاظم هادي3324241842114153

كلية طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيروان احمد رضا عبد الحسين3325241842121064

كلية طب االسنان/جامعة القادسية677اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيحنين محمد حسين جاسب3326241842103018

كلية طب االسنان/جامعة القادسية677اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيحوراء كاظم خضر عبود3327231842077031

كلية طب االسنان/جامعة القادسية677اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيسجاد يعقوب ضياء محمد3328241841011034
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية676اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمالك عبد محمد جبر3329241842121191

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى احمد عيدان شناوه3330241841028071

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهدى نائر عبد االمير ناصر3331241842120233

كلية طب االسنان/جامعة القادسية674اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيحسين سعد محمد نزال3332241841062014

كلية طب االسنان/جامعة القادسية674ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسام موحد عبادي3333241842146030

كلية طب االسنان/جامعة القادسية674اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة فريد رحمان نجم3334241842121169

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء علي جبر راهي3335231842077046

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور الهدى نبيل عباس هادي3336231842142191

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيام البنين حسين رحمان جلد3337271842058020

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينورس عادل عبد كاظم3338271842060223

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيكوثر رحيم عواد نجم3339261842116071

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه قصي عدنان علي3340251842108081

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد جبر تايه3341241842124075

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين وناس محمد3342241842124081

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيدعاء محمد فاضل كاظم3343241842094031

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيربا علي سامي راجي3344141842086061

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمقتدى ناصر كاظم هادي3345251841031852

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد سعدون شرار مهبش3346241841001012

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيتبارك عامر علي حسين3347231842089031

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب عامر اسماعيل حسون3348241842121099

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين سعيد ظاهر عبد3349241841006015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبراء وليد كامل جاسم3350241842106016

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائينجالء مايح جميل نغماش3351241842146058

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيافاق عبد الحسين فنيوي ناجي3352241842104005

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهبه طالب كريم عبود3353241842124161

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيهدى رزاق محمد كاظم3354241842123125

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جبار حسين جبر3355241841031032

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيحنان عبد الباري فاضل جبر3356231842109039

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جعفر صادق باقر كاظم3357241841001244

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيتبارك محمد تركي عبد3358241842110016

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائينورس عامر عبيد فياض3359231842115123

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيايات محمد طرويل راضي3360241842106012
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائياكرم حاتم علوان منصور3361261841003012

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة حميد قاسم زامل3362241842085060

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى صالح هادي جاسم3363241841018087

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى مخلص مهدي أبولويخ3364241842104072

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين حازم نعمه شالي3365241841027037

كلية الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمحمد احمد عبد الحمزة غزاي3366241841018067

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحسين فاضل محمد مساعد3367241841008040

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين نعمة كناص3368241841062037

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيبنين مهلي شالل حسن3369241842124029

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور محمد عبد الحسين حسين3370241842120220

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حبيب نور حاجم3371241841002092

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الكاظم عبد الجبار كاطع3372241842119032

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.4ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد هللا حسين سلمان3373111841010044

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيبتول رزاق عباس محمد3374271842077013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية582اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةتطبيقينور عقيل عبد الزهره عبد هللا3375241852103040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية577اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقيداليا زيد فيصل مردان3376241852120014

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية531اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيهادي حسين محيبس فضل3377241851062024

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية525اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد ظاهر محسن عبيد3378241851018055

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية624.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيامين مكي امين حسن3379231841047018

كلية العلوم/جامعة القادسية552ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيلينه قاسم اسماعيل احمد3380241842220265

كلية العلوم/جامعة القادسية515اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عدنان جواد عبد علي3381241842108100

كلية العلوم/جامعة القادسية497ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقري حيدر علكم حسن3382251841031606

كلية العلوم/جامعة القادسية480اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء حيدر حسن محمد3383241852104022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية498اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمؤمل محمد كريم حسين3384231841006141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية463اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيمحمد منصور محمد عبيد3385231851006077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى اياد مجيد صويح3386241852149018

كلية القانون/جامعة القادسية475اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيأمين صالح عبد حسين3387241821035002

كلية القانون/جامعة القادسية453اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيبنين راضي محمد حتيت3388241822123004

كلية القانون/جامعة القادسية451اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيزيد حيدر رزاق منكود3389241821003018

كلية القانون/جامعة القادسية449الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةادبيمحمد محمد حامد عبد الساده كاظم3390241821031031

كلية القانون/جامعة القادسية443ثانوية االمراء االهلية للبنينالديوانيةادبيحيدر محمد جبر عاشور3391241821055005

كلية القانون/جامعة القادسية547اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين علي بشبوش3392241841071036
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كلية التمريض/جامعة القادسية658اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا حامد حبيب فضيل3393241841008067

كلية التمريض/جامعة القادسية642اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جواد ماجد موسى3394241841008100

كلية التمريض/جامعة القادسية633اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسام محمد عبد الحسين3395241842121094

كلية التمريض/جامعة القادسية633اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهدى علي عباس مرزه3396241842124167

كلية التمريض/جامعة القادسية631ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين غسان عبد الكاظم جاسم3397241842220367

كلية التمريض/جامعة القادسية629اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيغفران دوهان عطيه عبود3398241842104061

كلية الزراعة/جامعة القادسية434اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقينور منتظر علي عبد الحسن3399241852108037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيزهراء شهيد مطشر عبد3400241822112011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية431اعدادية العروبة للبناتالديوانيةادبيمينا كمال جون انعيمه3401241822120035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية429اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيمشتاق علي هويدي فليح3402241821039006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية427اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحيدر احمد شاكر خليل3403241821010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبياحمد هاتف محمد عبد هللا3404241821010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيمحمد محمود محي عبد الحسين3405241821039005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء غازي مسلم شاوي3406241842118046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزينب عباس عبد زيد عبد3407241842095060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيسارة محمد عبد علي عباس3408241842094073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية431اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيساره علي احيمد جبر3409241842102070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقيضحى صالح حليبص وناس3410241852120035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيبارق عبد هللا راضي دايخ3411291851106006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيضحى صالح راهي كاظم3412241852123037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيآمنه سليم عجالوي زباله3413241852093001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية440ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةتطبيقيهدى حيدر داخل عبد الزهره3414241852110035

كلية التربية/جامعة القادسية585ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبياحمد رزاق عبد الحسن تركي3415251821115001

كلية التربية/جامعة القادسية561اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيزينب علي حسين عبود3416241822104022

كلية التربية/جامعة القادسية547اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيبنين رشيد نغيش سراك3417241822102013

كلية التربية/جامعة القادسية535اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزينب حيدر كاظم موسى3418241822094012

كلية التربية/جامعة القادسية531اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيمرتضى جواد كاظم جويد3419241821003044

كلية التربية/جامعة القادسية526اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزهراء سليم برهي حمزه3420241822118018

كلية التربية/جامعة القادسية512ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةادبيمريم سليم هنو ساهي3421241822081004

كلية التربية/جامعة القادسية497الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةادبيامير حسن بخيت جاسم3422241821031006

كلية التربية/جامعة القادسية496اعدادية العروبة للبناتالديوانيةادبيفله عمار فليح حمد3423241822120032

كلية التربية/جامعة القادسية492اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيتبارك صالح هادي رشيد3424241822115016
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كلية التربية/جامعة القادسية487اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبياسماء فليح حسين غضب3425241822122002

كلية التربية/جامعة القادسية463اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيانفال حمزه موسى مباشر3426231822090005

كلية التربية/جامعة القادسية462اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبياوراس علي عبيد ظاهر3427241822115010

كلية التربية/جامعة القادسية451اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيكرار سعيد محسن كاطع3428241821035028

كلية التربية/جامعة القادسية442الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيدعاء راضي سلمان هميم3429241822112009

كلية التربية/جامعة القادسية438ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةادبيمحمد طالب سلمان لفته3430241821043034

كلية التربية/جامعة القادسية437ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي مخلص حاكم كرز3431241821208025

كلية التربية/جامعة القادسية434ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلادبيحسين كاظم عبد حمادي3432231821166004

كلية التربية/جامعة القادسية547اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حيدر شاكر حسين3433241842122039

كلية التربية/جامعة القادسية542ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعباس احمد فرحان دايخ3434231841257064

كلية التربية/جامعة القادسية527اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس جاسم جدوع3435231842109161

كلية التربية/جامعة القادسية521اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فالح عباس جازع3436241842118047

كلية التربية/جامعة القادسية520ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب كريم كاطع جاسم3437241842220400

كلية التربية/جامعة القادسية512اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرتاج حسين كسار غفله3438241842120057

كلية التربية/جامعة القادسية538اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيزينب خضير اعبيس خفيف3439241852106027

كلية التربية/جامعة القادسية518ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء ناصر سعيد عباس3440241852126012

كلية التربية/جامعة القادسية505اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى جليل جبر كريم3441241852120048

كلية التربية/جامعة القادسية489ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيهاشم كريم خفيف حجي3442241851019052

كلية التربية/جامعة القادسية488اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيامير فائز عبد علي عبد3443241851006008

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية428اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبينبأ زمان عبد االمير محمود3444241822121041

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية404اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيبنين علي كاتب جودة3445241822106008

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية483اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسارة وليد جبار علي3446241842121123

كلية اآلداب/جامعة القادسية421اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيصالح عبد الساده هاني كندر3447241821014031

كلية اآلداب/جامعة القادسية418ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيفاطمة عبد الكريم هادي حسين3448241822110027

كلية اآلداب/جامعة القادسية416ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةادبيضحى كاظم عباس محمد3449241822135014

كلية اآلداب/جامعة القادسية403الخارجياتالديوانيةادبيزينب ثامر جواد كاظم3450241822401022

كلية اآلداب/جامعة القادسية403اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسين علي عوض عبد الخضر3451241821003014

كلية اآلداب/جامعة القادسية400ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيزينب منشد عبد موسى3452291822153008

كلية اآلداب/جامعة القادسية400اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبياحمد رياض جبير شنيور3453291821028009

كلية اآلداب/جامعة القادسية399ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيغيداء جاسم حسين حمادي3454241822079008

كلية اآلداب/جامعة القادسية395اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيحسين ابراهيم موسى سنوح3455291821109033

كلية اآلداب/جامعة القادسية395اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيفالح لطيف عبيد عباس3456291821109113
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كلية اآلداب/جامعة القادسية393اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيمهدي جابر محمد حسين3457241821203144

كلية اآلداب/جامعة القادسية387للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبيشهد فائق نعيم ناصر3458241822098006

كلية اآلداب/جامعة القادسية386للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبيرقية كريم عبد الحسين طرفة3459241822098002

كلية اآلداب/جامعة القادسية432االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيامير حسين مطرود سمين3460241841001033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية409اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيمحمد قاسم حسن عبد علي3461231821044100

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية396اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبينور رشيد حنويت عطيوي3462241822093032

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية403اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيزينب جواد كاظم مكي3463241822134027

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية403اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيتبارك كفاح علي شنيع3464241822103004

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية398اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيعالء جابر جباب عباس3465291821021062

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية468ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء ناظم جبار عبد3466241842131011

كلية الطب/جامعة االنبار689اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمالك قاسم شوكت فيحان3467191841007138

كلية الطب/جامعة االنبار688اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيغسق محمد حميد حاجم3468191842196062

كلية الطب/جامعة االنبار685ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعمر محسن فرحان عويد3469191841001069

كلية الطب/جامعة االنبار684اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر عوف عبد الرحمن ابراهيم3470141841021173

كلية الطب/جامعة االنبار683اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيثنوه رعد حفظي عبد الوهاب3471191842196029

كلية الطب/جامعة االنبار680.8ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن ثامر رافع صبار3472191841001042

كلية الطب/جامعة االنبار680ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائييقين خليل حردان سليمان3473191842217132

كلية الطب/جامعة االنبار679اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد جمعه شيحان نجار3474191841020041

كلية الطب/جامعة االنبار679اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيبراء كعود ثابت رحيل3475191841020013

كلية الطب/جامعة االنبار679ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيايه عزت داود جالل3476191842217028

كلية الطب/جامعة االنبار679اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيميان ايمن حسن زعيل3477261842108100

كلية الطب/جامعة االنبار679ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيعلياء سرحان جاسم حمد3478191842243054

كلية الطب/جامعة االنبار678ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء ذيب سرحان حمد3479111842075036

كلية الطب/جامعة االنبار678ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمهى ناصر عبد اللطيف موسى3480101842090073

كلية الطب/جامعة االنبار678اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمهند خلف فرج عبد هللا3481191841020056

كلية الطب/جامعة االنبار678اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيغدير حامد شكري عواد3482191842198052

كلية الطب/جامعة االنبار678اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيشهد شاكر صابر نعمان3483191842198044

كلية الطب/جامعة االنبار678اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيغيداء غزوان غازي احمد3484191842196067

كلية الطب/جامعة االنبار678اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيطيبه عدي منصور عبد الكريم3485191842196060

كلية الطب/جامعة االنبار678ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهاله سليمان داود موسى3486311842047199

كلية الطب/جامعة االنبار677اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيابراهيم عبد الوهاب محسن احمد3487191841020002

كلية الطب/جامعة االنبار677ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائياسماء عواد علي حميد3488191842200007
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كلية الطب/جامعة االنبار677اعدادية فلسطين للبنيناالنباراحيائياسامة حاتم حمدان محمد3489191841002005

كلية الطب/جامعة االنبار676اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيهبة لؤي عبد المجيد عبد هللا3490191842178053

كلية الطب/جامعة االنبار676اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين زياد حسين ندى3491101841029011

كلية الطب/جامعة االنبار676ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيضحى رعد عزيز الفي3492311842047125

كلية الطب/جامعة االنبار676اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد االمين نوري عبد شرقي3493191841007142

كلية الطب/جامعة االنبار676اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيصهيب احمد رحيل حسين3494191841067043

كلية الطب/جامعة االنبار676ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل رافع مشرف عبد3495141842112027

كلية الطب/جامعة االنبار675.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينكركوكاحيائيحسن احمد حسن عمر3496201841399014

كلية الطب/جامعة االنبار675اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد ناطق حلو حمد هللا3497191841007024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائينور ليث الدين صالح حبيب3498311842047192

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيايات عامر جاسم محمد3499191842217020

كلية طب االسنان/جامعة االنبار678اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمصعب سالم بالل احمد3500201841022088

كلية طب االسنان/جامعة االنبار677اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائينور صباح خليل عبد الخالق3501101842120109

كلية طب االسنان/جامعة االنبار677ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيهبه كمال حياد محمد3502191842140050

كلية طب االسنان/جامعة االنبار676ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيوالء سعود فرحان خليفه3503191842217131

كلية طب االسنان/جامعة االنبار676ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائينبأ منذر راشد عبد3504191842202044

كلية طب االسنان/جامعة االنبار676اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيرحمة يوسف عبد عباس3505191842175037

كلية طب االسنان/جامعة االنبار674ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيمحمود رياض احمد علي3506311841063016

كلية طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيدينا مازن عبد الجبار رجه3507191842196039

كلية طب االسنان/جامعة االنبار674اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عبد الرحمن ظاهر خميس3508101842113034

كلية طب االسنان/جامعة االنبار674ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائياميرة جاسم جبير جاسم3509191842168004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن احمد جعفر صادق سلمان3510101841028056

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.2ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيعائشه محمد شريف حربي3511191842136007

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائياسماعيل حامد عجيل حبيب3512231841051008

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبشرى مظفر محمد ذياب3513111842103012

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح احمد حمزه اسماعيل3514111842070084

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيوالء يونس محمد يونس3515171842357268

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائياحمد مثنى نافع اسعد3516191841009024

كلية الصيدلة/جامعة االنبار679ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيساره خميس محمد مصطفى3517191842202029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائينور ياسر وحيد عبد الرحمن3518311842047197

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيبتول مجيد علي حماد3519191842217029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيزبيده سيف عبد الوهاب عبد الرزاق3520191842191044
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار678اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيياسمين محمد احمد الطيف3521191842194120

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيعبير حميد عفر عماش3522191842284002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيايمن عامر مخلف فرحان3523191841295001

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمريم عمران حسين جاسم3524191842188122

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد نصير عبدالهادي عبداالله3525191841085015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيزينة صباح محمد ضاحي3526191842153039

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةاحيائيقيصر عباس سرحان الزم3527111841028036

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل نمير مهدي صالح3528121842096013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيرشا خماس كاظم خماس3529131842283015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد بالسم شعالن مخلف3530101841013118

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيطيبه عبد الستار عكله جروان3531191842188097

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائينعمات رافع جاسم محمد3532191842168026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيايه عباس فيصل زبن3533191842160011

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائيرقية سعد جاسم محمد3534191842208005

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء مؤيد عبد الجبار خضير3535111842078003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيشدن بالل عبد هللا حسين3536311842047115

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمريم مالك صحن جبر3537291842153059

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر احمد كاظم جاسم3538101841026181

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيهاله اياد رحيم محمود3539211842110096

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيعذراء شاكر محمود خلف3540211842102044

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحسان سامر حسين علي3541211841020015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمصطفى حمدي صالح محمود3542191841026083

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيطه زكريا يونس محمد3543171841016059

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673ثانوية الرافدين األهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عمار جميل سعد الدين3544171841157002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيعمر حميد ماني صالح3545171841075024

كلية العلوم/جامعة االنبار621ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائييقين عقيل عبد العزيز عبد الجبار3546191842159089

كلية العلوم/جامعة االنبار538ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيرؤى كيالن سعدي عبدالرزاق3547191842153029

كلية العلوم/جامعة االنبار526اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيعبد الباعث صالح محمد سمير3548191841065018

كلية العلوم/جامعة االنبار525ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيرفل مشرف شالل عبد3549191842157026

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار512ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء جمال حسين علي3550191842369097

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار509اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيمريم مناف عبد هللا عز الدين3551191842197027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمصطفى جمال داود سلمان3552191841015081
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479ثانوية دياكوي للبنيناربيلاحيائيمحمد سعدي خلف عبيد3553311841008027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار468اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيياسر عبد علي ذاكر3554191851056034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار478اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيمحمد طارق يونس بكر3555191821012041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار473اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيعمر خضير شهاب حمد3556191821058039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيمحمد عمار رشيد محمد3557191821056043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار444ثانوية الخالدية للبناتاالنبارادبيصفا حسن احمد حسين3558191822185018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيمحمد هاشم عواد زين3559191851341066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار402ثانوية التهذيب للبناتاالنبارادبيهديل ابراهيم عواد جراح3560191822179012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار402اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيمصطفى شاكر عبد الستار عبد الرزاق3561191821104029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار398اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيانس احمد عودة محمد3562191821095006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار397اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيبالل قحطان عبد الهادي شالل3563191821109043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار396اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيمصطفى محمد حميد ابراهيم3564191821053031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار390اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيمحمد شكر محمود محمد3565191821005028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار389ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيهند عبد القادر احمد مجيد3566191822370128

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار387اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبينور الدين ثامر صالح عبد القادر3567191821095050

كلية الزراعة/جامعة االنبار408اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيامان عامر ابراهيم حسين3568191851026008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيسبأ مروان شاكر جاسم3569191822198016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيكرم سالم جميل خلف3570191821109103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيعبد المجيد فيصل مجيد مالك3571191821017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار449اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيذاكر محمود حماد عويد3572191821345053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد بشار أحمد حميد3573191841110017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار437ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيزينب سعد علي حمادي3574191842157035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيحازم محمد خلف ساجر3575191841046014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيفاطمة محمد ماطر خلف3576191842173070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعلي عماد صالح عبود3577191841007102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقياسامة قاسم عبد حسين3578191851058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار428اعدادية كبيسة للبنيناالنبارتطبيقيمحمود صعب مزبان خلف3579191851017014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار439ثانوية دمشق للبنيناالنبارادبيعالء مرتضى حسن علي3580191821052021

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار419اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيعبد الرحمن صالح عبد احمد3581191821287014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار416ثانوية الرحاب للبناتاالنبارادبيورقاء احمد منفي محمود3582191822214073

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار415ثانوية البشير للبناتاالنبارادبياشواق حمادي جنعان سمير3583191822213002

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار413اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيمصطفى سليمان نزال عتر3584191821020034
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار412ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيضحى محمد عبد عواد3585101822094020

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار407ثانوية الرحاب للبناتاالنبارادبيأمنه كمال عبد الهادي سعد3586191822214001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار400ثانوية الرحاب للبناتاالنبارادبيدينا يوسف احمد المطر3587191822214053

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار399ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيطيبه ماهر نوري مخلف3588101822098017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار397ثانوية التهذيب للبنيناالنبارادبيعبد هللا عامر عبد هللا حميد3589191821073007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار393ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبيبشائر عيد خشان سعيد3590191822147016

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار392ثانوية الرحاب للبناتاالنبارادبيرويدة هويدي منسي حسن3591191822214077

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار426ثانوية الرحاب للبناتاالنباراحيائينغم نوفل عجيل بشير3592191842214063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيبهاء الدين صادق عبد الكريم محمد3593191841001027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار462اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيمحمود موفق ابراهيم خلف3594191851341067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقيقتيبة احمادي عبيد فليح3595191851024029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيعبدهللا صبحي كسار كريم3596191851060017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار450اعدادية زنكورة للبنيناالنبارتطبيقيانس عبد سعيد عرميط3597191851032004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيمقداد محمد سهمي نصار3598191851014041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيايه عبد السالم عبد الكريم اسماعيل3599191852370006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنبارتطبيقيصالح خلف مدهر صالح3600191851303002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار438اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن ياسر شاكر عبد3601191851004023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيمخلد عثمان ردعان خميس3602191851060026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعبد القادر زهير عبد القادر ثابت3603191851110004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيايات عبد الرحمن حازم جميل3604191822162008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446ثانوية دمشق للبنيناالنبارادبيمحمد حمود اسود خلف3605191821052048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438ثانوية التهذيب للبنيناالنبارادبيعمر سالم مخلف محيسن3606191821073010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437ثانوية قطر الندى للبناتاالنبارادبيوالء فياض حسين عبد3607191822169012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436اعدادية هيت للبناتاالنبارادبيآيه فراس غالب قهير3608191822196006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيغاده بشير نوري علي3609191842198051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501ثانوية بردى للبناتاالنباراحيائيشدن نوري عبد شرقي3610191842251013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار439ثانوية األمالي للبنيناالنبارتطبيقيوسيم عبد الهادي زعالن محمد3611191851038031

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار418ثانوية الخلد للبنيناالنبارادبيليث ميسر ياسين سعود3612191821286014

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار416اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى نصرت رياض طالب3613111822101034

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار416ثانوية ابي تمام للبنيناالنبارادبيمحمد عبد حميد عبد هللا3614191821075023

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار415ثانوية هاجر للبناتاالنبارادبيريام محمد عبد الرحيم سليمان3615191822184005

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار414اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيمحمد مؤيد غفوري جاسم3616191821060028

234 من 113 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار413اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيجميل شامان شريف جميل3617191821109052

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار409ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيفاطمة ابراهيم عبد اللطيف عبد المجيد3618191822369113

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار406ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبينور حامد تركي حميد3619191822147045

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيزهراء سويد تيل جاسم3620191822215010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيزينب صباح محمد عبد3621191822217014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433ثانوية االندلس للبناتاالنبارادبيابرار جمال خلف حمد هللا3622191822183002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنبارادبيساره طالب علي حسين3623191822165009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430ثانوية االفنان للبناتاالنبارادبيايمان مثنى عادل مصلح3624191822242002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419ثانوية التهذيب للبناتاالنبارادبيهند ناصر فليح حسن3625191822179013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبينيران مهدي كاظم نايف3626111822129018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبينور جبار خضير مطر3627231822128065

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415اعدادية هيت للبناتاالنبارادبيأبتهال رياض فخري محمود3628191822196001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيجومانه خالد عبد مرزوك3629191822178013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار412ثانوية التهذيب للبناتاالنبارادبيميعاد صالح عطا هللا خلف3630191822179008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار412اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيميس اسعد جاسم محمد3631191822175037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيسارة قيس خليل علي3632321822030031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار411ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنبارادبيسهير اياد مرعي ناصر3633191822165012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيهناء محمد مطر كطيع3634191822198043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيلبنى حميد جسام محمد3635191822166033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار403ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيايالف عيد محيميد مخلف3636191822251002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار403ثانوية االندلس للبناتاالنبارادبيفاطمه فالح زيدان خلف3637191822183026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيزهراء حازم صبري عبد الحميد3638191842298006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائينور عزيز حمد صالح3639191842204056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449ثانوية الشمس للبناتاالنباراحيائييقين داود ابراهيم حسن3640191842263012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيحنين حميد احمد شرميط3641191842159026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمالك محمد مطني احمد3642191842137048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيزينه احمد عبد سعود3643191842140021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيهديل سمير محمود عطيوي3644191842180022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيسجى محمد سلمان علي3645191842204031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيزبيده عبد الواحد حمود عبد هللا3646191842139048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائييقين عبد جلعوط احمد3647191842186063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429خارجياتاالنباراحيائيرويده احمد عبدهللا فاضل3648191842401013
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيمينا سيف الدين صالح ناجي3649191842159078

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائياالء جسام محمد حمود3650191842202007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيسجى ناجح حسين محمد3651191842189080

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار414ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيايناس عباس تركي حمادي3652191852183005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار409ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيمريم صالح ابراهيم شكر3653191852369033

كلية اآلداب/جامعة االنبار417اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبياحمد عمر علي احمد3654191821017004

كلية اآلداب/جامعة االنبار416ثانوية األمين للبنيناالنبارادبييوسف محمود عبد ضاحي3655191821076039

كلية اآلداب/جامعة االنبار415اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارادبيبالل اديب جابر محمد3656191821070005

كلية اآلداب/جامعة االنبار413اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيمصطفى اياد عباس حسين3657191821012050

كلية اآلداب/جامعة االنبار412اعدادية الزيتون للبنيناالنبارادبييوسف جمعه خلف عناد3658191821004051

كلية اآلداب/جامعة االنبار411اعدادية الزيتون للبنيناالنبارادبيطارق زياد كامل جاسم3659191821004023

كلية اآلداب/جامعة االنبار410ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبينها ناظم شاكر عباس3660191822202025

كلية اآلداب/جامعة االنبار409ثانوية التسامح للبناتاالنبارادبينور قيس كسار كريم3661191822221015

كلية اآلداب/جامعة االنبار408اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيابو بكر محمد عالوي فرحان3662191821060001

كلية اآلداب/جامعة االنبار408ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبيباسم محمد عباس محل3663191821350049

كلية اآلداب/جامعة االنبار408اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيعماد كميل عفر محل3664191821287033

كلية اآلداب/جامعة االنبار407ثانوية عمر المختار للبنيناالنبارادبيحسين احمد عبد شرقي3665191821059003

كلية اآلداب/جامعة االنبار404اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيعبد القادر محمد شعبان نادر3666191721058018

كلية اآلداب/جامعة االنبار404اعدادية الزيتون للبنيناالنبارادبيانمار ايوب فاضل محمد3667191721004006

كلية اآلداب/جامعة االنبار404اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيمحمد صالح مهدي صالح3668101821024078

كلية اآلداب/جامعة االنبار403اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيايمن قيصر سعد هللا شتران3669191821060006

كلية اآلداب/جامعة االنبار401ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيمالك غازي كريم شاكر3670191822243033

كلية اآلداب/جامعة االنبار400اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيعقيل جاسم محمد عرموش3671191821032034

كلية اآلداب/جامعة االنبار399ثانوية الخالدية للبناتاالنبارادبيرقيه علي ذبان عواد3672191822185008

كلية اآلداب/جامعة االنبار398ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيايالف ذاكر مطر ابراهيم3673101822097003

كلية اآلداب/جامعة االنبار397ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارادبينوف محمد شالش شحتول3674191822279002

كلية اآلداب/جامعة االنبار396اعدادية الفجر للبنيناالنبارادبيعبد العليم محمد صالح فرحان3675191721037022

كلية اآلداب/جامعة االنبار395ثانوية الخالدين للبناتاالنبارادبيعائشة كمال حماد عرميط3676191822143005

كلية اآلداب/جامعة االنبار395ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارادبيعبد السالم ياسر مناع مرار3677191821340009

كلية اآلداب/جامعة االنبار394ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيحكمت عثمان حمد عبد هللا3678191821101013

كلية اآلداب/جامعة االنبار393ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبيكرم حميد بداع نجم3679191821036037

كلية اآلداب/جامعة االنبار393اعدادية هيت للبناتاالنبارادبيسالي خالد ياسين مصلح3680191822196021
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كلية اآلداب/جامعة االنبار393ثانوية الطالئع للبنيناالنبارادبياحمد عبد الرزاق مجبل احمد3681191821100001

كلية اآلداب/جامعة االنبار392ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبيجنان عبد حمد سليمان3682191722186012

كلية اآلداب/جامعة االنبار392ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيباسم محمد عبيد ملحم3683231821197005

كلية اآلداب/جامعة االنبار391ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيدنيا علي احمد عبيد3684191822159006

كلية اآلداب/جامعة االنبار390ثانوية االمل للبناتاالنبارادبيشهد محمد ذياب جاسم3685191822195017

كلية اآلداب/جامعة االنبار390ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيورود عبد هللا احمد عرسان3686191822370150

كلية اآلداب/جامعة االنبار389اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعبد الملك خيري محيسن علي3687191821095025

كلية اآلداب/جامعة االنبار388ثانوية البشير للبناتاالنبارادبيسرى محمود ماطر خلف3688191822213005

كلية اآلداب/جامعة االنبار388ثانوية الخالدية للبناتاالنبارادبينور ماجد محمد ثامر3689191822185024

كلية اآلداب/جامعة االنبار387ثانوية الطالئع للبنيناالنبارادبيمحمد عايد مطلب احمد3690191821100006

كلية اآلداب/جامعة االنبار387ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارادبيأسامه محمد جاسم ياس3691191821340038

كلية اآلداب/جامعة االنبار430اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائياكرم مشهور حميد ذيب3692191841024003

كلية اآلداب/جامعة االنبار417ثانوية نور اإلسالم المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد طالب حجي عطية3693191841354020

كلية اآلداب/جامعة االنبار417ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيامجد عماد عبد هللا حسن3694191841282004

كلية اآلداب/جامعة االنبار408ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيمهدي زياد شعيب شاحوذ3695191841110020

كلية اآلداب/جامعة االنبار429ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيقتيبة عبد هللا حميد حسين3696191851298019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار403ثانوية الهدى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيايناس عيد صبار مشعان3697101722224006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار402اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبياحمد محمد حسين عشوي3698191821287027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار398اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيابتسام نبيل جاسم محمد3699191822199001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار397اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيمحمد فرحان عبيد خلف3700191821287036

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار394اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيسلمى جمال سلوم ظاهر3701191822199030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار387ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيعمر احمد علي حسين3702101721158037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار386اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيعبد اللطيف عادل عبد الواحد محيسن3703191821019031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار385ثانوية االمل للبناتاربيلادبيعائشة عقيل اسماعيل رحيم3704311722049042

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار411ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنباراحيائيالحارث عبد الحميد عبد المجيد محمد سعيد3705191841359001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيهشام محمد مفضي شارع3706191851019071

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار401اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيحنين خميس عبد هللا شرقي3707191852178005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار401اعدادية الوجيهية للبنينديالىتطبيقيمحمد مزهر عويد فرج3708211851030010

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار417اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمحمد يوسف صبحي محمد3709191821109127

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار417ثانوية زينب للبناتاالنبارادبيسجى فزع ساير رميض3710191822265007

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار411اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيبيان الدين مظفر عبد الغفور حميد3711191821058009

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار409ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنبارادبياصاله مزهر جدوع شالل3712191822170002
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كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار405ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبياحمد محمد سلمان محمود3713191821036007

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار396اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيشهباء عثمان خليل ابراهيم3714191822197022

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار413ثانوية الخالدية للبناتاالنباراحيائيغفران كاظم خلف حمادي3715191842185038

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار413ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيمريم محمد دحام عبد الرحمن3716191842180018

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار409ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلتطبيقيفالح فرحان عبد هللا اسماعيل3717311851071043

كلية الطب/الجامعة العراقية687.5الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى اياد نجم رداد3718111841045014

كلية الطب/الجامعة العراقية683.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائياحمد هشام عدنان لفتة3719141841010020

كلية الطب/الجامعة العراقية683اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيمحمد حامد عمار اسماعيل3720191841012045

كلية الطب/الجامعة العراقية682اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائييقين رعد بهار نده3721131842118217

كلية الطب/الجامعة العراقية681.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيامنه مقداد سعيد عاصي3722141842094017

كلية الطب/الجامعة العراقية681اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر علي حسن فليح3723131841030036

كلية الطب/الجامعة العراقية681اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيعلي احمد عزيز بفري3724211841033042

كلية الطب/الجامعة العراقية681اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغصون صائب خليفة قاسم3725141842074118

كلية الطب/الجامعة العراقية681اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريم حقي اسماعيل قاسم3726131842117058

كلية الطب/الجامعة العراقية680اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيزهراء حسين جاسم محمد3727211842116011

كلية الطب/الجامعة العراقية680اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيعال عبد الباقي محمود عبد هللا3728211842092056

كلية الطب/الجامعة العراقية680ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيرفل حيدر لطيف ابراهيم3729211842160008

كلية الطب/الجامعة العراقية680اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعبد هللا احمد الياس مراد3730211841031028

كلية الطب/الجامعة العراقية680اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيفاطمه صباح نوري كرجي3731211842136061

كلية الطب/الجامعة العراقية678اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور ادهم حسين محمود3732151842047139

كلية الطب/الجامعة العراقية677ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتمني قتيبة عبد العظيم كاظم3733141842105007

كلية الطب/الجامعة العراقية677اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيسجاد شاكر خضر عباس3734221841019068

كلية الطب/الجامعة العراقية677ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكرار عبد الحسين نعمه حسين3735111841037070

كلية الطب/الجامعة العراقية676.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد كاظم عيدان شديد3736141841007011

كلية الطب/الجامعة العراقية676.4ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين فارس حسن صبير3737141842129013

كلية الطب/الجامعة العراقية676اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعلي عبد اللطيف مهدي صالح3738211841009115

كلية الطب/الجامعة العراقية676اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشة خضير عباس خضير3739111842069011

كلية الطب/الجامعة العراقية676ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيسما قحطان طارق طه3740131842087052

كلية الطب/الجامعة العراقية676ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي محمد مهدي احمد3741141841170062

كلية الطب/الجامعة العراقية676ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عدنان نعمه حسن3742141842094070

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية677اعدادية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى قاسم محمد حمود3743101842137048

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشمس طالب حسين علي3744161842165278
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية675ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيفدى محسن اسماعيل سكران3745131842100070

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية675اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان محمد علي عبد الرضا3746141842076004

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674.4ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم احمد خلف صوفي3747101841048001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عثمان محمود شريف3748131841020038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيأماسي خالد عبد الحكيم سليمان3749211842135007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيمحمد قاسم عبد خالف3750211841031043

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء سلمان محمد سلمان3751211842098044

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيغادة حسن خالد مجيد3752211842248017

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيده سالم عباس حمود3753101842084014

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرغد رعد حميد ماجد3754101842100040

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغد شوكت تايه مسعود3755111842074014

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد نوفل غانم علي3756101841017007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير محمد حسين محمد علي كاظم3757121841025015

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي خالد رشيد3758131842117129

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيكرار احمد كاظم حاتم3759181841141075

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن ناظم عبد الكريم عبد الحسين3760161841075066

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية674اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى مضر عارف سلمان3761111842073053

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية531اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحنين فيصل احمد فرج3762121852107012

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية613.4اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد عبد الحسن علي3763131842070100

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك محمد احمد عبد الحسين3764131822093013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيسدر عصام اسماعيل خليل3765131822111073

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول محمد حسين كشكول3766141822115012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيشمس انور صباح اسماعيل3767101822091018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيود عبد الكريم محمد علي3768101822096080

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىادبيشمس مشتاق طالب نايف3769101822112012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ليث رزاق كامل3770141821012061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيهالة رياض صدام محسن3771101822106026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيزكريا محمد تركي ساده3772141821176033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبينهى ظاهر ابراهيم سهيل3773131822072049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية541ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار ستار جبار كلش3774141822072075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية541ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبينازك محمد كاظم عطيه3775111822060028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عبد الرزاق حسين كاظم3776121841030015
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب خالد شاكر محمود3777111842109058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيميس حميد زيد عواد3778121852102047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية526ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رائد نجم عبد3779141822101016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيامير حسن فارس الزم3780151821006013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ ياسين طه حميد3781111822094074

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية454ثانوية القيروان للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين غازي فيصل عبد3782111821031007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية443اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينة فاضل حسن خضير3783151722056041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياركان فراس ناطق يونس3784141841021015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عذاب زغير رسن3785111822076055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية494ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيساره احمد حسين علي3786111822086022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية493ثانوية القيروان للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى حسين نصيف جاسم3787111821031031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيسبأ حميد كريم حمد3788101822125012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد الودود لؤي خلف محيميد3789121821174014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه ضياء مجيد حميد3790111822105069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية482اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيامين عدنان حازم متعب3791101821160007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبشرى ستار سلمان عبد3792121842121001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر فرج خميس عباس3793141741017035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه كريم عبد الكاظم حمزه3794101842106023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عامر فالح ابراهيم3795121822082016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية442ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيرويده صالح لطيف محمد3796121822108006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين رشيد حمادي حسن3797121821023011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم اسماعيل عبد هللا علي3798121822108016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية438اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيموسى عباس زاير راضي3799151821008155

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية431اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيقيس محمد عريبي عباس3800111821034045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم صادق اسماعيل شعالن3801111822083040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانعام اسماعيل ابراهيم حمد3802121842080008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى كريم جابر احمد3803141842086036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياسماء أحمد محمد سلمان3804121852082003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقينور خضير ناصر محمد3805101852094026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية573ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد ياسر كريم عويد3806121822080016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية561اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عصام اسماعيل ابراهيم3807131822072035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية557ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيآمنه خالد سعد محسن3808141822070001
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية547ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سالم جواد عذيب3809141822134032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية547الخارجياتالرصافة االولىادبيريهام عادل جبر جادر3810131822401030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبينور وليد كريم صالح3811111822072101

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية527ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء عبد الرزاق محمد علي شكر3812141822081037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبييقين رياض زامل عذيب3813141822191071

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبينجوى غالب علي نايف3814261822126095

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيشروق عبد السالم محمد علي3815121822080015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزينب حسن عاتي جبر3816131822094037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء علي كاظم حسن3817141822075041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيرسل ماهر راشد هتيمي3818121822171003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبياخالص ابراهيم عليان مخيلف3819141822073001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيايه زياد غازي هاشم3820151822054015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة تركي يسر خريبط3821141822109056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبياشراق كريم عوده علي3822141822140002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزينب طالب كاظم خليف3823261822083032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458الخارجياتالكرخ الثالثةادبيورود  محمد  صالح  علي3824121822401086

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيغفران تحسين عبد المهدي هاشم3825131822080054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيهاجر جميل فياض علي3826101822090047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية451اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيهاله سامي متعب علي3827141822079118

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيهبه عبد هللا وليد عبد هللا3828131822079068

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل ضياء محسن محمد3829141822093030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيشهد جبار جاسم جبر3830131822084022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه قاسم بريسم عصاد3831151822040101

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا وليد عبد الرحمن محمود3832111842110026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه رعد محمد محمود3833121842082008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيحفصة نذير ياس علي3834101842115037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء محمد فراس جاسم3835121852096007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياسراء علي محمد سلمان3836121852087005

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه اسماعيل احمد عبد3837131822086051

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة احمد جاسم غياض3838121822085023

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك صباح مرضي عقل3839111822082035

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار جاسم محمد رستم3840121822087053
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه غني عاصي منصور3841141822070033

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيهند عبد الرحيم رشك ساجت3842151822048129

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيمروه صفاء عبد االله عبد الجبار3843131822111107

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيضحى جواد كاظم عبد الرضا3844131822071082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية515ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيمينه محمد مهدي نافع3845101822090044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه خليل عباس محمد3846131822091091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية454ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيه حميد حمودي خزعل3847141822082015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية453ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه قيس منذر علي3848141822082029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبينبأ محمد كردي صايل3849101822109101

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيرحيم خليل رحيم حمد3850101821160016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيمهند خالد عطية نجم3851101821009056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعثمان عامر عبدالقادر ابراهيم3852141821038083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيخيري علي خلف مطيران3853141821176029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد علوان حمادي جاسم3854111821022027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيوليد توفيق خضير عباس3855121821023041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينور ثامر عبود زبار3856141822100094

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيكوثر حسين عبد الزهره حسن3857231822116019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك قاسم جاسم لطيف3858141822099022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبييحيى بشار فيصل محمود3859121821010034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه مهدي صالح محمد3860151822047079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب منعم زاير مجر وداعه3861141822135024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىادبيمريم عقيد خالد حمودي3862131822124007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء نبيل جواد كاظم3863151822053040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء سعد علي حسين3864151822054041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيامنه عبد الستار محسن علي3865121822092004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية419ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيايه عباس فاضل عباس3866121822095006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية419ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيمصطفى عبيد حمود حسين3867191821101026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية418ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم صالح طارق ناجي3868141822127056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية418اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى سامي مجبل عطية3869101821060140

كلية اآلداب/الجامعة العراقية417اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيساره سعد الدين شهاب احمد3870131822073068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية417اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيدجى عدي طالل سهيل3871131822073037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية417ثانوية واسط المختلطةالرصافة االولىادبيمحمد نعيم مختاض فليح3872131821174016
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيغيث جاسم سلمان بشيت3873121821005047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيشمس فاضل عباس حسن3874131822091078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبينور عالء صكر داود3875131822118163

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيفرقان حميد حاوي حسين3876131822118136

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى نعمان محمود الزم3877141821206037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية416اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه محمد حاتم جميل3878141822102080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيافتخار جواد عبد هللا جواد3879111822102003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى احمد فيصل رشيد3880111821180137

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين سعد عطيه جاسم3881151821020025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيميقات عبد اللطيف كريم رشيد3882131822100047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبياحمد يوسف صالح ذياب3883101821017006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد هللا ياسين طارش3884141821026029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمعروف عالء رضا علي3885131821042092

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيساره صباح موسى محمد3886151822051064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبياحمد كمال سليمان حسين3887101821040001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سامي عليوي هامل3888141822139023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد القادر ياسين احمد صالح3889111821051017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين كريم راضي شهاب3890141821024070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية412ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبياحمد باسم حامد جواد3891231821178001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية412ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى داود سلمان عالوي3892121822103025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية412ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيمحمد امين عباس وفقي حسن3893131821021026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية411اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيرؤى لعيبي عريبي ياسر3894151822050030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية411ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيمروه عبد الصاحب هاشم هادي3895131822080062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا جمال عبد امين3896101821035019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد ناجي سالم ثجيل3897151821003010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيغفران علي جاسم محمد3898131822073101

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى موحان عجيل حمادي3899141821015102

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عباس حبيب حسين3900151822047047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408الخارجياتالرصافة االولىادبيفاطمه عبد االمير شامخ سلمان3901131822401068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جاسم كوت خليف3902141821201056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل سمير فنر حسين3903121822092018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى حسين عبد خماس3904111822094076
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف مهدي حمد خلف3905111821034025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيغصون طالب جبار ياس3906111822137034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا عباس حمد شرموط3907101821009024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية407ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد حسين جبار كدر3908141822136053

كلية اآلداب/الجامعة العراقية407اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد خالد كاظم جاسم3909151821008118

كلية اآلداب/الجامعة العراقية407ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات سالم عناد خلف3910111822102013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية407ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيالنه هشام سلمان سليمان3911141822070084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية407اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيميثم جواد صاحب جواد3912121821003108

كلية اآلداب/الجامعة العراقية406اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيبهاء نوري متعب فياض3913101721160005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية406اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عيسى جواد كاظم3914151822047067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية406اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعوني وسام عوني ياس3915131821030060

كلية اآلداب/الجامعة العراقية406اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه قاسم حمد عبد3916111822070049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية406اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي محمد عباس3917121821032039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية406اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير عايد خلف جويخ3918121822105110

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405ثانوية النجاح االهلية للبنينذي قارادبيابراهيم رائد موسى هوبي3919221821087001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمد عباس خليل3920131822091067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيسوسن جبار سالم عويد3921101722096046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبينور كريم مرعيد لفته3922131822126062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عباس زغير جاسم3923131822076012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي ياسين طاهر كميت3924141841047151

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيصهيب ثامر زيدان خلف3925101841024013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية458اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر كاظم عبدالفتاح كاظم3926131841012028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر صالح عواد حسين3927121842108061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم علي عبدالحسين خير هللا3928131852078014

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية490ثانوية زيونة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيالحسن مهدي أحمد موسى3929141821209008

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية476اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا اكرم داود محمد3930141822125009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية476اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيازل فاضل شوقي صبري3931111822071010

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية472اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبينور الحسين جمعه ارحيمه لعيبي3932141822110145

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية469للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيمصطفى منذر محمد شالل3933131821025046

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية466للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيمصطفى محمد حسن غريب3934121821033023

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية455إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى احمد عبد هللا احمد3935141821024232

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيغيث عماد خلف جاسم3936121821003075
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية569اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائينمير حامد نعمه عليج3937131841030105

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439اعدادية الفلق للبنينديالىادبيقصيبه متعب عبد العزيز عبد هللا3938211821023053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه شعبان جبار حسن3939121822093027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر احمد يوسف ضيف3940111822140012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد علي نوار ربيع3941111821046023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية419اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيانس خالد برد علوان3942101821017012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية414ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيوليد خالد احمد حسن3943111821156092

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية410اعدادية طوبى للبنينديالىادبياوس مهدي علي جاسم3944211721087004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية409اعدادية المشروع للبنينبابلادبيهيثم عامر سعدون محيميد3945231721010073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية406اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مهدي صافي علوان3946141822144024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية405اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عبد االمير جخيور شناوة3947151821010061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية405ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيخالد موسى مطشر مجول3948111821166009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه كاظم مزبان عسكر3949121822111010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رعد علي جميل3950141822070015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيعلي ستار جبار حسين3951131821171021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيسيرين عبد الرزاق غني علي3952101822117028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محسن خلف محمد3953141821038101

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير جمعه عبد ضاحي3954121822100027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيريفان هادي نريمان علي3955131822098054

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحسن هادي رحيم خرباط3956261821016010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيسما علي عادل حمزة3957141822104024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى قصي عبد الحسن محمود3958121821005067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيليث محمود نايف جاسم3959121821029026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء خالد خلف خالد3960141822075081

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيافنان قاسم صالح مهدي3961101822110007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيسجى عبد االمير عباس سعود3962131822105026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد رزاق احمد سهيل3963101821055040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيحسين مطشر محمد جاسم3964131721015015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعثمان احمد طارق ابراهيم3965101821017052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيأيام شاكر محمود عطية3966111822129002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية399ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح فخري عبدهللا ناجي3967141822070082

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية399ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه هادي اسوادي اعليوي3968141822070081
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية399ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيساره نعمه شكر محمود3969121822103023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية399اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس عصام خليل صالح3970141821201122

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية399ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيعائشه حازم عبد الباقي جمعة3971131822104034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيزهراء مؤيد تركي احمد3972131822111063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيمروه فاضل جبر ذكر3973151822056065

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيدنيا شهاب حميد شحم3974261822135006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره بشير حامد محمد3975141822067052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيانس فاضل جميل سعيد3976231821073013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيروان خضير كاظم حسين3977131822091052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد شيت عبد ظاهر3978121721177002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيفرح رياض فؤاد باقر3979131822095036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد محيسن سلمان عبد الحسن3980141821049010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عباس احمد غافل3981141821031075

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيجيهان حميد مظهور محيسن3982101822118027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيمصطفى عايد عبد هللا حسون3983111821157030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيدينا حميد داود سلمان3984111822070023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف ضامن سعدون ابراهيم3985111821053070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيعال عبدالكريم كاظم شبيب3986141822072059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيجعفر كريم قاسم سلمان3987121821033004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيعبير عباس محمود علي3988131822071089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيسعد مسير كاظم الزم3989121821202112

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيانوار عبد الرحمن سلمان صالح3990111822133011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية395ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد طارق سليمان ربيع3991111821046022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية395اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيامجد هادي فرحان موسى3992261821026003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية395اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمصطفى حامد كامل بحون3993231721001071

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية395اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء علي جبار كاطع3994151822051080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية395ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبييوسف عبد الرحمن حسن جاسم3995131821021042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية394اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى ثائر عائد عبيد3996141721037283

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية394اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمينا جاسم طه ياس3997131822092059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية394إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيحسين سليم داود علوان3998131821015013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية394ثانوية الواقدي المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعثمان لطيف سعيد سكران3999131721254028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حميد صالح فندي4000141821032033
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيالصادق عدنان جبار راشد4001141821210008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيصبيحه احمد مجيد احمد ذنون4002131822094053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعبد القادر سعد قدوري علي4003131821004046

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393ثانوية واسط المختلطةالرصافة االولىادبيساهر نهاد منصور حسين4004131821174009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيعمر صابر محمود حسين4005131721001073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية415ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحفصه محمود محمد منصور4006111842083012

كلية األعالم/الجامعة العراقية466اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا احمد صائب احمد4007101821013041

كلية األعالم/الجامعة العراقية462ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمر محمود علي عباس4008121821176028

كلية األعالم/الجامعة العراقية448اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد سعد محمد سلمان4009121821044004

كلية األعالم/الجامعة العراقية445اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيكاظم باسم حسون شويع4010151821001090

كلية األعالم/الجامعة العراقية445اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيايالف رشيد مجيد رشيد4011101822120010

كلية األعالم/الجامعة العراقية444ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب فريد صدام بريسم4012151822045069

كلية األعالم/الجامعة العراقية434اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيخيال ابراهيم حميد خيال4013101821027035

كلية األعالم/الجامعة العراقية434اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عدنان جبار صافي4014111821027006

كلية األعالم/الجامعة العراقية433اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم نعمه حسين مفتاح4015121822127100

كلية األعالم/الجامعة العراقية432ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي أحمد كريم جواد4016111821203122

كلية األعالم/الجامعة العراقية432اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى قحطان عدنان سلمان4017101821015068

كلية األعالم/الجامعة العراقية431اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حيدر جاسم كاظم4018121821003058

كلية األعالم/الجامعة العراقية430اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى حسين جاسم مجبل4019151821013076

كلية األعالم/الجامعة العراقية430ثانوية اوراس للبناتديالىادبيهدى سهيل عزيز شاه مراد4020211822130014

كلية األعالم/الجامعة العراقية426اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس فاضل رمضان فنجان4021111821027054

كلية األعالم/الجامعة العراقية425اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه شاكر محمود محمد4022101822119026

كلية األعالم/الجامعة العراقية425ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا قصي عبد المنعم علي4023101821012006

كلية األعالم/الجامعة العراقية425اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار عبداالمير شاكر زغير4024121821009163

كلية األعالم/الجامعة العراقية424اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيرسول فائز كاظم جواد4025121821034072

كلية األعالم/الجامعة العراقية423اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيمروة رائد عباس محمود4026111822105055

كلية األعالم/الجامعة العراقية422ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مبعد سعد هللا براخاص4027141822092021

كلية األعالم/الجامعة العراقية421اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعمر مصطفى حمد ابراهيم4028121821044062

كلية األعالم/الجامعة العراقية420اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيبارق خالد احمد شالل4029101821027021

كلية األعالم/الجامعة العراقية419اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب نجم عبد هللا زبين4030111822112067

كلية األعالم/الجامعة العراقية419اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعبد الهادي حسن علي حبيب4031131821012087

كلية األعالم/الجامعة العراقية419إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حيدر جبار خلف4032141821019073
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كلية األعالم/الجامعة العراقية419اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعلي عدي عدنان صالح4033131821042059

كلية األعالم/الجامعة العراقية418اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرزاق عماد محمد احمد4034101821014033

كلية األعالم/الجامعة العراقية418اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيأحمد عامر كريم شالل4035101721032066

كلية األعالم/الجامعة العراقية417ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيطارق زياد محمد عباس4036131821171015

كلية األعالم/الجامعة العراقية416ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيحفصه حامد عبد هللا احمد4037101822092006

كلية األعالم/الجامعة العراقية416اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك قاسم ناجي رشيد4038111822136015

كلية األعالم/الجامعة العراقية416اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس علي كمر عبد4039121821009097

كلية األعالم/الجامعة العراقية415اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه صالح حميد حسين4040131822111092

كلية األعالم/الجامعة العراقية415اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل المرتجى ياسين رمضان سلمان4041121821009168

كلية األعالم/الجامعة العراقية415اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيضياء الدين احمد حميد اسماعيل4042131821006043

كلية األعالم/الجامعة العراقية415اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر جواد كاظم كريم4043131821008049

كلية األعالم/الجامعة العراقية414اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد فراس فخري مصطفى4044101821027099

كلية األعالم/الجامعة العراقية414اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمود مظفر كامل كاظم4045101821027103

كلية األعالم/الجامعة العراقية414ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيريكان ناهض اسماعيل ابراهيم4046101821055011

كلية الطب/جامعة بابل693.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرشا حسن عبد الهادي محمد4047231842132027

كلية الطب/جامعة بابل691اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين اسامه فخري مزاحم4048231841020064

كلية الطب/جامعة بابل691اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيهاله خالد جمال علي4049231842088342

كلية الطب/جامعة بابل690اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيغاده توفيق حسن عبدعلي4050271842058205

كلية الطب/جامعة بابل689اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي فالح حسن حبيب4051231841020184

كلية الطب/جامعة بابل689اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي حكيم محمد باقر عبد الحكيم4052231841002117

كلية الطب/جامعة بابل689ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعبد الرضا علي عز الدين عبد الملك4053231841047054

كلية الطب/جامعة بابل687اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفدك حسن كاطع جار هللا4054231842088263

كلية الطب/جامعة بابل687ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلاحيائيسجاد ابراهيم نعمه جعاز4055231841199007

كلية الطب/جامعة بابل687ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيسجى فوزي طعمه داود4056231842081039

كلية الطب/جامعة بابل686.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسن علي عبد الحسن حسين4057231841047026

كلية الطب/جامعة بابل686اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعباس نبيل حسن علي4058231841005090

كلية الطب/جامعة بابل686اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياوفى محمد  حسين عبد االمير جنجون4059231841020035

كلية الطب/جامعة بابل686اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيطيبه باسم ياس خضير4060231842088207

كلية الطب/جامعة بابل685.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيغدير عالء معتوك شعالن4061231842132063

كلية الطب/جامعة بابل685اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبنين حيدر صالح مهدي4062231842087045

كلية الطب/جامعة بابل684ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزهراء علي جواد كاظم4063231842100020

كلية الطب/جامعة بابل684اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب ناظم عبد هللا محي4064231842115066
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كلية الطب/جامعة بابل683.8ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد المنتظر هادي عباس هادي4065231841047083

كلية الطب/جامعة بابل683.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي حيدر حسين كزار4066231841047067

كلية الطب/جامعة بابل683.1اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزين العابدين ميثم حسين علوان4067231841020118

كلية الطب/جامعة بابل683ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيزهراء عالء حسين تركي4068231842139021

كلية الطب/جامعة بابل683اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي صالح مهدي واجد4069291741025065

كلية الطب/جامعة بابل681ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيسجاد حامد عبيد هجول4070231841021043

كلية الطب/جامعة بابل681ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء نجاح هادي حسين4071231842082036

كلية الطب/جامعة بابل680ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب حارث كاظم مرزة4072261842120089

كلية الطب/جامعة بابل680ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعبد هللا عباس كريم كهار4073231841071024

كلية الطب/جامعة بابل680ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيغاده احمد ضياء حمود4074231842134051

كلية الطب/جامعة بابل679ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي جبار كاطع محسن4075221841053058

كلية الطب/جامعة بابل679اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه هادي فاضل عبد المحسن4076231842087211

كلية الطب/جامعة بابل679اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيهبه حسين عبيس عصيده4077231842145087

كلية الطب/جامعة بابل679اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائينور الهدى سالم عبد الرضا حمادي4078231842111068

كلية الطب/جامعة بابل679اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيكمال حيدر نبيل مزهر4079231841005128

كلية الطب/جامعة بابل678.8ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائينور الهدى ميثم محمد كاظم4080231842096065

كلية الطب/جامعة بابل678اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه ميثاق هالل مجدي4081271842058233

كلية الطب/جامعة بابل678اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيشفق مؤيد عبد الواحد ناجي4082231842088192

كلية الطب/جامعة بابل678اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيساره عقيل عبد الحمزه كزار4083231842098064

كلية الطب/جامعة بابل678ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيماهر عبد االمير عبد علي كاظم4084231841256054

كلية الطب/جامعة بابل678اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيعبد العزيز سالم ثامر عبد هللا4085231841164024

كلية الطب/جامعة بابل677.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيهاله سعد عبد الرحيم حسين4086231842132092

كلية الطب/جامعة بابل677.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيكرار حيدر حمزه عبد االئمه4087231841047076

كلية الطب/جامعة بابل677ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيمنال ابراهيم كاظم شنان4088231842185016

كلية الطب/جامعة بابل677اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيغدير محمد بخيت تايه4089231842086062

كلية الطب/جامعة بابل677اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينورا موسى عمران عيدان4090231842088337

كلية الطب/جامعة بابل677ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيغسق حميد مسلم محمد4091231842118036

كلية الطب/جامعة بابل677اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحيدر طالل عبد العزيز عيدان4092231841020098

كلية الطب/جامعة بابل677اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائياقبال حاكم عسر جديع4093231842145005

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائياسامة عادل عزيز هالل4094231841019010

كلية طب حمورابي/جامعة بابل684اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيرسول مرسال عبد الحميد عوده4095271841010047

كلية طب حمورابي/جامعة بابل680اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيفاطمه شاكر صالح عباس4096231842117113

234 من 128 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب حمورابي/جامعة بابل679.8ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصطفى حسين بدر جاسم4097231841047100

كلية طب حمورابي/جامعة بابل679اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيتبارك صالح مهدي عراك4098231842090059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل679ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد احمد طالل عبد هللا4099211841020058

كلية طب حمورابي/جامعة بابل678.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي أحمد هوبي حليم4100231841047063

كلية طب حمورابي/جامعة بابل678اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيراسم محمد مجدي موسى4101231841017065

كلية طب حمورابي/جامعة بابل678اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيابرار صادق محسن محمد4102231842088006

كلية طب حمورابي/جامعة بابل677ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزهراء جليل ابراهيم علوان4103271842081030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل677اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحوراء علي حسين عباس4104231842088069

كلية طب حمورابي/جامعة بابل676.3ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم عبد الحسين حبيب4105231841021079

كلية طب حمورابي/جامعة بابل676.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد علي ثامر عبد الكاظم4106231841021075

كلية طب حمورابي/جامعة بابل676اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم محمد وهيب هاشم4107231842088292

كلية طب حمورابي/جامعة بابل676اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيرجاء عباس هاشم عبد عون4108231842145027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل676اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء غفران عبد اليمه عبد الحسين4109271842058139

كلية طب حمورابي/جامعة بابل676اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيجعفر عباس موشنه كاظم4110271841014026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيميس اركان خليل علي4111231842132083

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي خالد عبد الزهره اسد4112271841010075

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبدهللا فراس سليم حياوي4113231841020149

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمجتبى محمد جاسم محمد4114231841005132

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيايهم مثنى صالح صادق4115231841047021

كلية طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب فائز عبد االمير عبد الحسين4116241842108075

كلية طب االسنان/جامعة بابل678اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمة عوض كاظم عبد االمير4117231842087188

كلية طب االسنان/جامعة بابل678اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينور علي حميد عبيد4118231842117146

كلية طب االسنان/جامعة بابل677اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيساره صالح عبد الكريم حسن4119231842087144

كلية طب االسنان/جامعة بابل676ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيزهراء مهند طه جاسم4120231842130021

كلية طب االسنان/جامعة بابل676اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيمروه حميد عناد عوده4121221842169047

كلية طب االسنان/جامعة بابل676اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب علي دوهان جاسم4122231842120082

كلية طب االسنان/جامعة بابل676اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيهدى احمد عمران جاسم4123231842088350

كلية طب االسنان/جامعة بابل675.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصطفى محمد عبد الحميد محمد4124231841047105

كلية طب االسنان/جامعة بابل675اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائينجاة كريم هادي عباس4125231842111063

كلية طب االسنان/جامعة بابل675اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيسفانه سعد محمد مويع4126261842096095

كلية طب االسنان/جامعة بابل675ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبيدر عامر خليل ناصر4127231842153015

كلية طب االسنان/جامعة بابل674.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيشهالء فالح حسن شهد4128231842096046
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كلية طب االسنان/جامعة بابل674ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزهراء محمد كاظم خضير4129231842172009

كلية طب االسنان/جامعة بابل674اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم نجم عبد حسن4130231842088295

كلية طب االسنان/جامعة بابل674ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيمحمد مهند سعدون حسين4131231841166027

كلية طب االسنان/جامعة بابل674اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء كنعان خلف عبد علي4132231842142093

كلية طب االسنان/جامعة بابل674اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحوراء ميثم فاضل كتاب4133231842088071

كلية طب االسنان/جامعة بابل674اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحسين خالد علي كاظم4134231841008044

كلية طب االسنان/جامعة بابل674اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزينب عاصف عبد المنعم جاسم4135231842119108

كلية طب االسنان/جامعة بابل674اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائياحمد عبد الكريم متعب مخيف4136231841001005

كلية طب االسنان/جامعة بابل674اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائياحمد سعد جون حمزه4137231841019004

كلية طب االسنان/جامعة بابل674ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيقاسم محمود اياد مالك4138231841071039

كلية طب االسنان/جامعة بابل673.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيسجاد باسم محمد حسين4139131841037031

كلية طب االسنان/جامعة بابل673.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسعاد ثابت نعمان عبد الرزاق4140101842100063

كلية طب االسنان/جامعة بابل673.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياوس عباس فرمان عبد الرحمن4141141841007022

كلية طب االسنان/جامعة بابل673.3الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعزيز فرات قاسم حسين4142101841028060

كلية طب االسنان/جامعة بابل673.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيايات عامر عمران حمزه4143271842077009

كلية طب االسنان/جامعة بابل673اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمريم عمران عبيد عيدان4144231842142171

كلية طب االسنان/جامعة بابل673ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيرقيه حسين غاوي عبيد4145231842154029

كلية طب االسنان/جامعة بابل673ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيميسم سمير حسن هادي4146271842147040

كلية طب االسنان/جامعة بابل673اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيبسمله فاضل عباس ياسر4147271842063029

كلية طب االسنان/جامعة بابل673اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيسجاد حسن جبار اسدخان4148231841016011

كلية طب االسنان/جامعة بابل673ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيرند خالد عبد الخضر محمد4149231842094019

كلية الصيدلة/جامعة بابل680ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيرؤى محمد جاسم مهدي4150231842154025

كلية الصيدلة/جامعة بابل680اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين فراس تركي لفته4151231841020082

كلية الصيدلة/جامعة بابل680ثانوية الشموس للبناتبابلاحيائيفاطمه عدنان علي عبدالحسين4152231842101029

كلية الصيدلة/جامعة بابل680ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيبراء فاضل حسين عليوي4153231842102006

كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين زكي عباس ناصر4154231842092024

كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير مجيد عبد الزهره مجيد4155231841020032

كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيضياء الدين جبار يحيى محمد4156231841019055

كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيدانيا حاتم عبيد سلمان4157231842142062

كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيهديل كامل ساهي عيدان4158231842142200

كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمنتظر احمد هادي جاسم4159231841016045

كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمرتضى مكي عبد عوده4160231841173104
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كلية الصيدلة/جامعة بابل679اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيحوراء محمد حمزه عبد الرضا4161231842115033

كلية الصيدلة/جامعة بابل679ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيمحمد راضي حسين مهدي4162231841049038

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمة لؤي عبد الحسين صالح4163231842132065

كلية الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائييوسف علي حمودي كاظم4164231841020328

كلية الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء قيس رحيم خلف4165231842087110

كلية الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائياالء حميد كريم عباس4166231842119021

كلية الصيدلة/جامعة بابل678ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيسميه قاسم كاظم عبود4167231842118034

كلية الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب زاهد امير كاظم4168231842120079

كلية الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب حسين كاظم كشيش4169231842271146

كلية الصيدلة/جامعة بابل678ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائينور غانم كاظم ياسين4170231842079046

كلية الصيدلة/جامعة بابل678اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيعبد هللا مسلط سالن خليف4171231841032049

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك قاسم ابراهيم كيطان4172231842096020

كلية الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيمريم طارق حبيب كاظم4173231842119191

كلية الصيدلة/جامعة بابل677ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيتبارك سجاد عيسى هادي4174271842070008

كلية الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيذو الفقار خليل كاظم حسين4175231841173037

كلية الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيبان محمد ابنيه جياد4176231842117022

كلية الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين ماجد نايف حمزه4177231841020083

كلية الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيعلي زاهد عباس جاسم4178231841016022

كلية الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب لعيبي نعمه حسن4179151842054082

كلية الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد المنتظر خضر عبد العباس جاسم4180231841020222

كلية الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب فاضل حسين سرحان4181231842271158

كلية الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيبراء مناف سعد هادي4182231842098017

كلية الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيود علي عبد االمير هادي4183231842142202

كلية الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء هاشم خضير حمزه4184231842109099

كلية الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم قاسم علي كلوت4185231842088290

كلية الصيدلة/جامعة بابل676ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيُرلى خالد محمد كريم4186271842093020

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.9ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيتبارك مهدي شاكر فتح هللا4187211842143024

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.3الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن رعد ياسين خضر4188101841028058

كلية الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي ناصر محمد كاظم4189231841020190

كلية الصيدلة/جامعة بابل675ثانوية السكري للبنينديالىاحيائياحمد منذر نجم عبد الوهاب4190211841046001

كلية الصيدلة/جامعة بابل675اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيايات محمد حسن غزال4191131842091025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل573ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي خميس عباس مصطفى4192251851031094
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل570ثانوية االخوة المختلطةبابلتطبيقيزينل عبد االمير شهيد عبد الرضا4193231851212008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل568ثانوية المدائن للبناتكربالءتطبيقيعال محمد جاسم محسن4194271852089037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل560اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيذو الفقار عباس رسن جبار4195291851003093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل551اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيسجاد عباس دحام ذيبان4196231851008029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل542اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين عبد الرضا عبد الرزاق4197221851002065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل647اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفرقان عباس عبد صكبان4198231842087214

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل634اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين علي حليم صالح4199231841020077

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل674ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيايه محمود عمران محمود4200231842147005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل668اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء مظفر كامل عباس4201291842052138

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل665اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيكوثر ستار حنتوش ابو سوده4202231842087220

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل660.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيوداد امير موسى جاسم4203231842132093

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل643ثانوية عبد المطلب للبناتبابلتطبيقيآيات قاسم هالل كريم4204231852136001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل512اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيذكريات عصام عبد الستار جاسم4205231852115010

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل565اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيريام عمار رحيم عبيس4206231842090102

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل526اعدادية الطليعة للبناتبابلتطبيقيفرح سالم دوهان ناصر4207231852088045

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل522اعدادية الطليعة للبناتبابلتطبيقينرجس جاسم محمد عاكول4208231852088053

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل555.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد عناد حسن جبر4209231841021078

كلية العلوم/جامعة بابل563اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحمزه صالح مرزه حمزه4210231841005057

كلية العلوم/جامعة بابل558اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه نهاد حسن عبيد4211231842114080

كلية العلوم/جامعة بابل550اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزهراء محسن رحيم هادي4212231842086038

كلية العلوم/جامعة بابل528ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيسالم مسلم محمد طالب4213231841065011

كلية العلوم/جامعة بابل522اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيطيبه شاكر مضر عباس4214231842088209

كلية العلوم/جامعة بابل519اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيداليا زين العابدين عباس محمد4215231842090077

كلية العلوم/جامعة بابل514إعدادية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيمصطفى احمد غني عودة4216231841205023

كلية العلوم/جامعة بابل511اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيآيات كريم تركي جعيفر4217231842142019

كلية العلوم/جامعة بابل508اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيفارس عبد الحسين فضاله كاظم4218231841251159

كلية العلوم/جامعة بابل507اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائييوسف حسين محسن حسان4219231841007110

كلية العلوم/جامعة بابل503اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور عبد العزيز عبيد موسى4220231842088327

كلية العلوم/جامعة بابل503ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد باسم عاشور فرج4221161841094066

كلية العلوم/جامعة بابل500اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغفران سالم مزهر حمزة4222231842109148

كلية العلوم/جامعة بابل494ثانوية االخالص المختلطةبابلتطبيقيحيدر راسم منديل جاسم4223231851221002

كلية العلوم/جامعة بابل490اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيسرور محسن حمود جالب4224231852119054
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كلية العلوم/جامعة بابل482اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيشهالء فالح راضي حمزه4225271852071025

كلية العلوم/جامعة بابل479ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيعلي هادي كاظم ناصر4226231851182017

كلية العلوم/جامعة بابل477اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيبنين رائد حسين هاشم4227231852142013

كلية العلوم/جامعة بابل462اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيدعاء قاسم وهاب رزوقي4228231852086019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيانعام علي حسن سلمان4229231842143006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائينوره اياد جاسم عباس4230231842109198

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينور صباح جعفر عبد الرسول4231291842085157

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمريم باسم موسى حميد4232231842090242

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيطيبه عباس داود عبيس4233231852103017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيتبارك اياد عجمي عباس4234231852119018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعلي عماد حسين حبيب4235231841012084

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيآيات ناظم كاظم حمزه4236231842147001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم ضياء نعمه جبار4237231842088286

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل520ثانوية الجنائن للبناتبابلتطبيقيفاطمه جاسم كرم جاسم4238231852102028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل500ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيمنار فراس فاضل احمد4239231852081038

كلية القانون/جامعة بابل488اعدادية السدة للبنينبابلادبيمنتظر عادل علي نعمه4240231821016073

كلية القانون/جامعة بابل481اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيجهينة حسين حمزه حسين4241231822087012

كلية القانون/جامعة بابل480اعدادية المؤمل للبنينبابلادبييعقوب مزهر هميم كعيني4242231821060040

كلية القانون/جامعة بابل475اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمرتضى صفاء محمد حسين4243231821020046

كلية القانون/جامعة بابل470اعدادية الحلة للبنينبابلادبيعلي ثامر علي حسين4244231821020025

كلية القانون/جامعة بابل456اعدادية الكوثر للبناتبابلادبينور سمير شافي هندي4245231822114045

كلية القانون/جامعة بابل499اعدادية الطليعة للبناتبابلتطبيقيزهراء محمد عباس جابر4246231852088026

كلية القانون/جامعة بابل492اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيسجاد باسم علي ابراهيم4247231851251124

كلية التمريض/جامعة بابل662اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيحسين خالد رحيم عبدون4248231841044010

كلية التمريض/جامعة بابل662اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيمنتظر صالح رزوقي حسن4249231841040048

كلية التمريض/جامعة بابل655اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحيدر صامد عبدالزهره لفته4250231841020096

كلية التمريض/جامعة بابل639اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائياًيات حسين عبد االمير نصيف4251231842098010

كلية التمريض/جامعة بابل633اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينور احمد فليح مهدي4252271842058264

كلية التمريض/جامعة بابل631اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء حسن عبد االمير علي4253231842142081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عادل جاسم حمادي4254141821177040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى جعفر فليح سلمان4255151821020096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل433اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيجواد كاظم محسن صنيار4256261821015015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعبدهللا ضياء محمد كاظم4257231841005094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمنتظر حسين عرد حربي4258231841019123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزينب فراس جواد كاظم4259231852087027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيطيبه محسن عبد الحمزه محسن4260231852124036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيزمن صالح مهدي عبيد4261231852100023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيزينب عبد الحي عبد الرحيم حمزه4262231852142031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451اعدادية الفراتين االهلية للبنينبابلتطبيقيامير حسين علي ابراهيم4263231851048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيمثنى عبد الهادي عباس جمعه4264231851038056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلتطبيقيضحى علي عبد الكريم ناجي4265231852134022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل505ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزهراء عدنان عبد سلمان4266231842102020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل507اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيسجى حسن حبيب بطي4267231852115019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581اعدادية اسماء للبناتبابلادبيشهد علي فارس سهيل4268231822093060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيرقيه امير جاسم محمد4269231822088015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553ثانوية الغدير للبناتبابلادبيهند غانم تركي محمد4270231822131027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيرنده ابراهيم حسين ابراهيم4271231822092021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532ثانوية الباقر للبناتبابلادبيرقيه عبد هللا حسن رديف4272231822105010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيتبارك عبد الرحمن هاشم عبود4273231822123004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل517ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبينور الهدى حكمت سلطان مشعان4274231822213003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيساره حسين مبدر حداوي4275231822119052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502اعدادية الثورة للبنينبابلادبيحسن عامر مجلي جوده4276231821003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزهراء سويد فيصل عباس4277231822087021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492ثانوية السدة للبناتبابلادبيفاطمه يوسف حسين إسماعيل4278231822110049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيساره عبد الرزاق فاضل عبيد4279231822128038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيبنين عباس حسن عبد4280231822091006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيروان عباس عبد االمير شهيد4281231822123012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيصفا عبد الحسن منعم نجم4282231822115042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيسرى جواد كاظم جواد4283231822212010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل466الخارجياتبابلادبيفاطمه صالح هادي صالح4284231822401036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد عبد الجبار محمد عباس4285271821031180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيامير احمد حمزه شمخي4286231821005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461ثانوية الغدير للبناتبابلادبيزهراء طالب عجيمي مسربت4287231822131016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيهبه يوسف حمزه كاظم4288231822113053
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل578اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيمريم كامل شاطي دخيل4289241842108108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل571اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيكرار حيدر عبدهللا عبد4290231841005126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيغدير علي عبد العباس عبد السلطان4291231842087184

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقينوران ضياء جواد كاظم4292231852091051

كلية اآلداب/جامعة بابل418اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيمحمود صالح مهدي صالح4293271821150092

كلية اآلداب/جامعة بابل416ثانوية الحلة للبنينبابلادبيصفاء حيدر ناجي مظلوم4294231821015009

كلية اآلداب/جامعة بابل412مدينة العلم للبنين. عكربالءادبيمصطفى تركي عباس حبيب4295271821049154

كلية اآلداب/جامعة بابل410اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمصطفى حيدر جابر عباس4296231821020048

كلية اآلداب/جامعة بابل408ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيحسين ماهل كاظم شنباره4297231821220009

كلية اآلداب/جامعة بابل407ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيضحى سعد رمضان خماس4298231822081025

كلية اآلداب/جامعة بابل401اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيساره جبار جاسم حسين4299231822121019

كلية اآلداب/جامعة بابل400اعدادية الحلة للبنينبابلادبيحسين ميثم مالك حسن4300231821020015

كلية اآلداب/جامعة بابل399اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيدعاء عباس شاكر حسين4301231822078013

كلية اآلداب/جامعة بابل395ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبيشهد فاضل زكي جابر4302231822134009

كلية اآلداب/جامعة بابل460اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيمها محمد عبيس سالم4303231852093037

كلية اآلداب/جامعة بابل442اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيشيماء وليد سعدون محمود4304251852066026

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل407اعدادية الخنساء للبناتبابلادبينور الهدى جبار عبيد عيسى4305231822087045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509اعدادية البيان للبنينبابلادبيكرار ستار محمد نعمه4306231821014078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيتقى جواد كاظم حمزة4307241822121014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيرسل محمد عبد هللا فيروز4308231822127019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447ثانوية الضحى المختلطةبابلادبيمحمد حيدر حامد ناهي4309231821218005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيمحمد عقيل حميد رشيد4310231821220016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبياماني حامد عبد العباس حمود4311231822160002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيمحمد علي مطر عبود4312231821185021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439اعدادية المسيب للبناتبابلادبيغفران حاتم منيف ابراهيم4313231822117078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439اعدادية الفاو للبناتبابلادبيهاله قاسم جواد ناصر4314231822111051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيندى حسين علي عمران4315231822121039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431ثانوية الدستور للبنينبابلادبيأحمد نزار كمير هليل4316231821018003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431اعدادية الكندي للبنينبابلادبيمصطفى جواد عبد الكاظم دليمي4317231821007041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425اعدادية حطين للبنينبابلادبيمحمد فالح حسن عبود4318231821023043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424اعدادية السدة للبنينبابلادبيوهب مجيد حسن علي4319231821016080

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424اعدادية الحلة للبنينبابلادبيجعفر حسن حسين محمد4320231821020007
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل422اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمؤمل عماد كاظم حسن4321271821031156

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421ثانوية الطبري للبنينبابلادبيعبد هللا عيدان هادي عبيد4322231821061038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحيدر علي عبد االله كريدي4323251821013020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419اعدادية السجاد للبنينبابلادبيابو بكر حماده سلمان عبد4324231821031001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبينجالء سلمان حسين علي4325111822083045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء صالح كريم علوان4326231842119095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيطيبه محمد حسن حمود4327231842086058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائياسراء ثامر لفته جاسم4328231842119012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزهراء طاهر محسن حسن4329231842078031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين جاسم طالب علي4330231842090043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457ثانوية الكرار المختلطةبابلاحيائيعلي احمد موسى حسين4331231841175015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور صالح هادي اسماعيل4332231842087254

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه رعد عبد الكاظم موسى4333231842271233

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445ثانوية الحلة للبنينبابلاحيائيامير عباس عبيد مهدي4334231841015004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيسهى عبود محمود فرحان4335231852119061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيرضا كاظم سكران يحيى4336231751069028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلتطبيقيغسق علي مهدي كاظم4337231852166008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيميالد عبد عون احمد راضي4338271852058145

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475ثانوية الحيدري المختلطةبابلتطبيقيعلي حكمت سلطان مشعان4339231851213008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيفاطمه كريم صبيح عبيد4340231852092076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيحوراء جبار كاظم حسون4341231852080017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيروان حسن عبد مسلم عودة4342231852127022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيفاطمه محمود طالب علي4343231852113031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469ثانوية الصادق المختلطةبابلتطبيقيزهراء حامد حسين حسن4344231852172001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيغدير حمزه محمد علي4345231852100038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيحازم جابر جفات عبد4346231851012008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمحمد حسين مجيد عبد4347251851122127

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيمالك بخيت عبد هللا عوده4348231852119095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461ثانوية الحيدري المختلطةبابلتطبيقيشهد عبد حمود نمش4349231852213008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيبدور امين كاظم عباس4350231852092011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيهند عبد العباس عبد نعيس4351271852091098

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458ثانوية الباقر للبنينبابلتطبيقيعلي اسماعيل عبد مهدي4352231851046022
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل457اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيامين عباس محيسن ابراهيم4353231851014006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.6ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقينور حسين عبد الساده خضير4354231852096041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل417ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيايات ناظم جبر حسن4355231822172004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل415اعدادية الكفل للبنينبابلادبيزين العابدين حيدر هادي عبد االمير4356231821032033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل415اعدادية المسيب للبناتبابلادبيايه مازن مجيد حميد4357231822117014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل414اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيذو الفقار عادل حسين غالب4358231821044041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل410اعدادية الكفل للبنينبابلادبيامير عبد العزيز صبار علي4359231821032012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل410ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيزهراء عباس جعفر جواد4360231822112015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل407ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزينب مجيب عبد سلمان4361231822136022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل406ثانوية بيروت للبنينبابلادبيكرار حامد مطلب حسين4362231821022044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل402اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسين علي منصور حسين4363231821008054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل398اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيتبارك حيدر سليم عبد4364231822124016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل436ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائياسراء وهاب خلف تايه4365231842143003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيرنين عدنان كاظم جابر4366231842078029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل450ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيغفران عامر عباس عبيد4367231852113027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل413ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيمحمد جاسم عبيس كاظم4368231821172022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل406ثانوية الصادق المختلطةبابلادبياحمد رياض محسن حلواص4369231821172002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل405اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيمحمد هاشم نجم عبد هللا4370221821021038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل401اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيماجد هاشم نجم عبد هللا4371221821021036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل443إعدادية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقينور الهدى محمد حبيب مهدي4372231852205015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيفاطمه باسم محمد حسين4373231852100042

كلية الطب/جامعة النهرين691.3ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حيدر علي حسين4374141842129025

كلية الطب/جامعة النهرين687.6اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد عالء عبد الرزاق ناجي4375221841002012

كلية الطب/جامعة النهرين687.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمحمد رحيم حسن علوان4376271841029051

كلية الطب/جامعة النهرين683اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيأيه صالح فاضل خضير4377181842236008

كلية الطب/جامعة النهرين679ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيياسين اسماعيل عبد محمد4378121841008007

كلية الطب/جامعة النهرين679اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزينب حميد جميل مرهون4379211842139065

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيتبارك دريد عادل كاظم4380221842209038

كلية الطب/جامعة النهرين678ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامنة حميد مالك حميد4381121842086001

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيشهد هاني موسى صادق4382211842145070

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية فدك للبناتديالىاحيائينبأ علي كريم عبد4383211842156039

كلية الطب/جامعة النهرين678اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيندى كريم احمد مجيد4384101842113068
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كلية الطب/جامعة النهرين678ابي ايوب االنصاري للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عدنان حبوشي عبد عون4385111841008036

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمحمود حسين حمود جالب4386231841010056

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمود شاكر كاظم حمد4387221841036178

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعميد الدين عدنان عباس امين4388271841008052

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي محمد هادي محمد رضا محمد علي4389271841002126

كلية الطب/جامعة النهرين678اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيايهاب محمد جاسم محمد4390121841025016

كلية الطب/جامعة النهرين678ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيات فتحي عبد سلمان4391141842135001

كلية الطب/جامعة النهرين677.5اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عبد الكريم محمد حسين4392101841026070

كلية الطب/جامعة النهرين677.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيساره عصام عبد هللا بديوي4393141842094093

كلية الطب/جامعة النهرين677ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عبدالحميد سالم براك4394131841022112

كلية الطب/جامعة النهرين676.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيجعفر عبد الواحد صاحب علي4395121841001012

كلية الطب/جامعة النهرين676.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى لؤي عبد الفتاح احمد4396101841028103

كلية الطب/جامعة النهرين676.3الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احمد معد سلمان4397101841028100

كلية الطب/جامعة النهرين676.2ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه ماجد رحيمه عبيد4398131842284027

كلية الطب/جامعة النهرين676ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب ثائر سالم جبر4399221842393053

كلية الطب/جامعة النهرين676اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن ليث حسن عبد الجبار4400101841026061

كلية الطب/جامعة النهرين675اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي دعير خلف4401141842140066

كلية الطب/جامعة النهرين675اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر جاسم عنيد عارية4402141841026022

كلية الطب/جامعة النهرين675ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيهبه ثامر ابراهيم حماده4403211842291136

كلية الطب/جامعة النهرين675اعدادية أور للبناتذي قاراحيائينور الهدى مؤيد عبد الجبار كاظم4404221842154137

كلية الطب/جامعة النهرين675اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضيف علي عمران داني4405141841026029

كلية الطب/جامعة النهرين675اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره رسول مجبل خلف4406101842115088

كلية الطب/جامعة النهرين675اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيبراق احمد جواد كاظم4407101842103008

كلية الطب/جامعة النهرين675اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى محمد عزيز سلمان4408121842112103

كلية الصيدلة/جامعة النهرين682اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور علي عبد الرزاق سلمان4409121842110081

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.2ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعلي سهيل مظلوم راشد4410151841012028

كلية الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيزينب قيس شهاب احمد4411211842178083

كلية الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه قحطان ناجي باقر4412101842138023

كلية الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين علي سامي محي الدين4413101841020045

كلية الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرقيه فوزي سهم طعمة4414211842097040

كلية الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور وليد سلمان عبد هللا4415141842112078

كلية الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائييحيى راجح عبد علي احمد4416131841259026
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد عجمي علي4417131841030010

كلية الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة صدام خالد عباس4418111842126033

كلية الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء خالد فخر الدين احمد4419101842091041

كلية الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمهدي حسين صالح هاشم4420101841202030

كلية الصيدلة/جامعة النهرين676اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيسناريا غسان كاظم صاحب4421251842070113

كلية الصيدلة/جامعة النهرين676اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيفيصل احمد عبد الرحمن عيسى4422101841026191

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين624اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد خالد علي احمد4423131852071031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين594ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيمحمد مقداد جاسم محمد4424211851067021

قسم االلكترونية/كلية الهندسة/جامعة النهرين556اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمالك وسام عامر محمد4425111852073047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين593اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي ضياء حسين خلف4426101851026079

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينبأ احمد عز الدين حسن4427101842078126

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين671اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا حسن ابراهيم حسناوي4428101842120068

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين670ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيازهر عادل محمد عبد الصاحب4429121841002005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين669.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرياحين علي حبيب جابر4430131842121042

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيغفران محمد خضير عباس4431211842097077

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين669ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيمصطفى هيثم عباس حمود4432211841015010

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين667اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل سعد الدين محمد ريحان4433101842120032

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين665ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول اسعد مكي عباس4434111842066008

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين640ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد سرحان سلمان كاظم4435251851205111

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين630ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عدنان محمود صالح4436101842223015

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين583.5اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي حارث خليل محمد4437101851026075

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين640ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل علي فاضل محمد4438101842102054

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين583ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسام الدين علي صبري مهدي4439141851170008

كلية العلوم/جامعة النهرين610.5اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه ابراهيم احمد نجم الدين4440101842115023

كلية العلوم/جامعة النهرين603ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار محمد عبد الرحيم عبد الغفور4441101842136058

كلية العلوم/جامعة النهرين589.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيخديجه حارث سعيد احمد4442101842100033

كلية العلوم/جامعة النهرين587ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيسلمى حمزه عبد الفتاح عبد االمير4443181842238015

كلية العلوم/جامعة النهرين585ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيورود جالل صادق رمضان4444111842074058

كلية العلوم/جامعة النهرين585ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيسال عبد الناصر احمد نعمان4445101842102030

كلية العلوم/جامعة النهرين583اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين علي غالب جاسم4446101841014016

كلية العلوم/جامعة النهرين580ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى ياسين عبد مخلف4447141842081027

كلية العلوم/جامعة النهرين576ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيدانيه حيدر جعفر مهدي4448111842113027
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كلية العلوم/جامعة النهرين559اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائياكرام جاسم محمد قدوري4449211842140012

كلية العلوم/جامعة النهرين556ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيربى ياس مهدي علي4450111842066017

كلية العلوم/جامعة النهرين514اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايالف كريم محمد رجب4451111852109007

كلية العلوم/جامعة النهرين503اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآيات بشير محمد علوان4452111852109001

كلية العلوم/جامعة النهرين501ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب احمد عبيد عبيس4453111852108015

كلية العلوم/جامعة النهرين490اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيبسام حسن راضي حسن4454141851021018

كلية العلوم/جامعة النهرين469اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف حيدر سعدي علي4455121851025088

كلية العلوم/جامعة النهرين468اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمهدي وجيه كمال حسن4456121851006041

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين651ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبسمه مازن شهاب احمد4457141842117014

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين634اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيباقر علي حميد عبد الكريم4458121841025017

كلية الحقوق/جامعة النهرين583ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبينور سمير صدام محمد4459111822117037

كلية الحقوق/جامعة النهرين574اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبييوسف محمد يوسف حسن4460131821004079

كلية الحقوق/جامعة النهرين573اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء احمد جبار عبد المجيد4461121822089031

كلية الحقوق/جامعة النهرين568اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيامير احمد سعيد عليوي4462101821017009

كلية الحقوق/جامعة النهرين567ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيقصي مصطفى مخلف عبد4463101821030011

كلية الحقوق/جامعة النهرين561ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم سعيد زاير سلمان4464141822098037

كلية الحقوق/جامعة النهرين561اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيساره عدي ياسين يوسف4465131822070035

كلية الحقوق/جامعة النهرين560ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد كاظم حسن4466111822060013

كلية الحقوق/جامعة النهرين521ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد غازي طلب جاسم4467121851043003

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين474ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى حمدي عبد غضبان4468111821210102

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين473ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيسلوان حسن جدوع شالل4469111821017025

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين471اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى رديف سرحان ياس4470101821024095

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين466ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى شهاب حمد عطيه4471111822087017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين507ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل عبد الكريم حسن فرج4472101842102016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين459اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه شاكر كاظم عيسى4473101852096023

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين567ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبينور ستار جبار مريوش4474141822134057

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد عبد الكريم عالوي4475141822144020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين546اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيابو بكر زياد حميد عبد4476101841020006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين520ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه نبيل ابراهيم ظاهر4477111842067004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين505اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا نبيل عبد الستار غلوم4478101851019100

كلية الطب/جامعة ديالى689اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيفاطمة ساجد عزيز علي4479211842140159

كلية الطب/جامعة ديالى688اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينور عامر فيصل توفيق4480211842139146
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كلية الطب/جامعة ديالى688اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعصام عبد الحق عبد الكريم عباس4481211841005066

كلية الطب/جامعة ديالى687اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيهند طاهر محمود عباس4482211842090137

كلية الطب/جامعة ديالى687ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيشروق مظفر عبد الوهاب محمود4483211842146030

كلية الطب/جامعة ديالى687ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيريم اياد ياس جاسم4484211842177015

كلية الطب/جامعة ديالى687اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيشعاع موسى اسماعيل محمود4485211842178104

كلية الطب/جامعة ديالى687ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيأيالف ليث عبد علي4486211842120001

كلية الطب/جامعة ديالى687ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيأمنه صالح تعبان اسماعيل4487211842291003

كلية الطب/جامعة ديالى687ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيشهد محمد محمود كمبش4488211842291091

كلية الطب/جامعة ديالى686ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حسين عباس عبد4489251842062333

كلية الطب/جامعة ديالى686اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيعبد المهيمن فرج رشيد ذياب4490211841278032

كلية الطب/جامعة ديالى686اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرسل حسين مطر فرج4491211842097035

كلية الطب/جامعة ديالى686اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيابرار ثامر دلي عبود4492211842090002

كلية الطب/جامعة ديالى686ثانوية الغيث المختلطةديالىاحيائيهمام حسين هادي شهاب4493211841247011

كلية الطب/جامعة ديالى686اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينور الهدى سعد عزيز ابراهيم4494211842090125

كلية الطب/جامعة ديالى685ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيمريم مسلم حسين احمد4495211842160024

كلية الطب/جامعة ديالى685ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيعائشه قاسم عبد هللا احمد4496211842107042

كلية الطب/جامعة ديالى685اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيضفاف ابراهيم حسن خميس4497211842226008

كلية الطب/جامعة ديالى684.2ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعلي ليث حيدر علي4498211841020053

كلية الطب/جامعة ديالى684اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيافنان مهدي جاسم محمد4499211842121009

كلية الطب/جامعة ديالى683اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينور نزار احمد عارف4500211842090131

كلية الطب/جامعة ديالى683اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيابراهيم الخليل علي حيدر عبد علي4501211841011001

كلية الطب/جامعة ديالى683ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيحيدر سعدون طه ابراهيم4502211841282021

كلية الطب/جامعة ديالى682اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعلي قحطان محمد عباس4503211841014067

كلية الطب/جامعة ديالى682اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمنى مزهر عبد الوهاب محمد4504211842140174

كلية الطب/جامعة ديالى682اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيتبارك حمدان حسن علي4505211842098022

كلية الطب/جامعة ديالى682اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيحوراء محمد مال هللا علوان4506211842139037

كلية الطب/جامعة ديالى681اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمهيمن مطلب صالح علو4507211841014108

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى608اعدادية صادق شريف للبنينديالىاحيائيمحمد ماجد محمد جاسم4508211841088053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى590اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمحمد اسماعيل كاظم علي4509211841014080

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى553اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيامير سعد جلوب لطيف4510211851003013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى568اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىاحيائيعلي رشيد علي نقي علي دوس4511211841270037

كلية العلوم/جامعة ديالى559اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسمى صالح فاضل كاظم4512211842145066
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كلية العلوم/جامعة ديالى544اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيرجاء حسين احمد عبد هللا4513211842118005

كلية العلوم/جامعة ديالى540ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيديانا ثاير خليل محمود4514211842291036

كلية العلوم/جامعة ديالى534كردية- اعدادية والت للبنين كركوكاحيائيهردي جبار محمد قادر4515201841315012

كلية العلوم/جامعة ديالى523ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيفاطمه الزهراء صباح محسن كاظم4516211842148034

كلية العلوم/جامعة ديالى520اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيعبد هللا علي نافع حسن4517211841023015

كلية العلوم/جامعة ديالى520اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعلي محمد صادق شالل4518211841003089

كلية العلوم/جامعة ديالى517ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيابراهيم عبد الرزاق صالح حسين4519211841208001

كلية العلوم/جامعة ديالى510ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره ثامر قاسم احمد4520141842134056

كلية العلوم/جامعة ديالى514اعدادية االنام للبناتديالىتطبيقيدانيه عدنان عبد الستار جمعه4521211852135010

كلية العلوم/جامعة ديالى475اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيمحمد هاشم محمد عبد4522211851013052

كلية العلوم/جامعة ديالى473اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيفاطمة سعدي جبار شكر4523211852098036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيعبد هللا راغب راضي عباس4524211821018019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى517ثانوية الزمر للبناتديالىادبيميسم مجيد محمد عبد الرزاق4525211822126016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510ثانوية الحكماء المختلطةديالىادبيسفيان عباس فاضل سلمان4526211821244007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى507ثانوية االحواز للبنينديالىادبيايهم صدام اسماعيل خليل4527211821078006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى504اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمحمد منير ستار مهدي4528211821077155

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى499اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعبد الحميد شالل عبد الخالق هذال4529211821038074

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى495اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعبد الحسين حسيب عبد الحميد محسن4530211821063026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعلي حسين ابراهيم زوين4531211821030034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484ثانوية قزانية للبناتديالىادبيرانيه جاسم محمد حنش4532211822104003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيطيبه عالء هادي كريم4533211842138096

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيتبارك محمد عزيز هالل4534211842138028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483ثانوية الخنساء للبناتديالىتطبيقيضحى احمد عباس احمد4535211852117019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى445الخارجيونديالىادبيمحمد  خالد  حسين  فدعم4536211821400060

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى478اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيبتول مظفر ماهر جميل4537211842139028

كلية الزراعة/جامعة ديالى413اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيغياث ربيع علي عبد السالم4538211841001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505اعدادية المركزية للبنينديالىادبيمحمد سامي عبد العزيز محمد4539211821004066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىادبيبحر غسان مهدي يوسف4540211821073002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى456اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقياسراء عباس محمد حمه4541211852145001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقياثير هادي سامي ابراهيم4542211851013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى436ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيدعاء خميس علي عبد هللا4543211852160010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى433اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعلي حسين محمد جاسم4544211851272048
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى418اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر علي حسون علوان4545111821053056

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى416اعدادية البراءة للبناتديالىادبيرسل محمد ويس علي4546211822093011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى416اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعبد السالم فالح علي حسين4547211821030027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى415اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيحسين علي صافي عبد اللطيف4548211821014018

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى411اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبياحمد رفعت حسن محمد4549211821001005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى409ثانوية االمامة للبنينديالىادبيياسين علي عبد هللا حيدر4550211821083029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى460اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى ماجد شجاع سعيد4551141851201280

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى443ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيزهراء علي كاظم ابراهيم4552211852166011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى437ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيرقيه كاظم محمد كاظم4553211852166010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى500اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيصبا احمد سعدون رشيد4554211842137050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى491ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينبا محمود جميل حميد4555211842143088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى474اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيليث طه محمود محمد4556211841033054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيطيبه احسان حميد حسن4557211842138095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيزينب محمد جمال صالح4558211842109033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيايات محمد فاضل محمد4559211842139020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيشهد جمال احمد عبد الرحمن4560211852098030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقياسراء ثامر رشيد سلطان4561131852118004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىتطبيقيحسن حامد عزيز زيدان4562211851278005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454ثانوية الحسام للبنينديالىتطبيقيايوب محمود وهيب عليوي4563211851070008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449ثانوية زرباطيه المختلطةواسطتطبيقيمصطفى جواد عبد الكريم حلبوتي4564261851172015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى448اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيمصطفى ناصر علوان حسين4565211851012043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى569اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيهديل عبد السالم ناظم محمد4566211822179074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيشيماء عامر عبد الواحد فارس4567211822125023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554ثانوية سومر للبنينديالىادبيعباس كرم بوري ابراهيم4568211821072003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيمرتضى هاشم عزيز علي4569211821028026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزهراء رياض عناد مبارك4570211822155046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530ثانوية االمال للبناتديالىادبيزينب داود سلمان علوان4571211822153019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعلي طالب عبد غايب4572211821226029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيمريم سالم احمد محمد4573211822147043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512اعدادية النبوة للبناتديالىادبيسديم عمار محمود حاتم4574211822145047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501اعدادية النبوة للبناتديالىادبياية علي احمد صالح4575211822145012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيزينب امير نوري جميل4576211822220006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483اعدادية النبوة للبناتديالىادبيحوراء دلف كاظم محسن4577211822145019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480اعدادية النبوة للبناتديالىادبيحوراء عباس عبد االمير حسين4578211822145020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى479ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيسجى عباس كريم مجيد4579211822170017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيعلي طارق انور قنبر4580211821217009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى474ثانوية الحسن بن علي للبنينديالىادبيمهدي اسماعيل صادق مهدي4581211821006028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيفاطمة هاشم محمد جعفر4582211822117033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيبنين محمد شاكر محمود4583211822133011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيمحمد غازي جبار عباس4584211821248041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزهراء خضير عباس عكاب4585211822155045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى464اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبياحمد عامر جواد زيدان4586211821025003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456اعدادية البراءة للبناتديالىادبيبتول مجاهد مجيد حسن4587211822093006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456اعدادية التحرير للبناتديالىادبيهند حميد مسعود مهدي4588211822136041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455ثانوية العدالة المختلطةديالىادبيعبد هللا حامد حسين هادي4589211821044014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيغسان ابراهيم نحو فيصل4590211821217011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى452ثانوية الصدرين للبنينديالىادبيمنتظر احمد حمد اسود4591211821056027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى451ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيمروه عبد كامل تاغي4592211842104028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىتطبيقياحمد جمعة حسين علي4593211851223001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيفراس محسن ابراهيم علي4594211851013044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيزينب حسين علي حسن4595211822107021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455ثانوية االحواز للبنينديالىادبياحمد كاظم احمد بريسم4596211821078004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيعبد الكريم خالد خميس اسيود4597211821247013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيعلي هاشم حسين عبد4598211821262015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمحمد سعد احمد حسين4599211821077147

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيزهراء محمود وهيب جاسم4600211822118006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيدعاء ثامر احمد خضير4601211822097021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيلمى وسام عزيز عباس4602211822133049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيايمان خالد حسن سلوم4603211822291010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيعلي خضير غالب غزال4604211821001058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيبكر احمد ابراهيم مطر4605211821001018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431اعدادية بني سعد للبنينديالىادبياكرم عادل محمد محيسن4606211821008010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيحسين مهدي مشدوه ايدام4607211821001030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيفاضل عصام محمد جواد حسين4608211821253009

234 من 144 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبياحمد محمد محيسن حسين4609211821028004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيسيف اسعد صاحب شطب4610211821273015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيحسام فزع حمد خضير4611211841282016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى417اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىاحيائياحمد زيدان محسن حسن4612211841270010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرقيه هاشم سلمان صالح4613211842139046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيليث ستار محمود عبود4614211741206025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيآمنه جواد كاظم ميدان4615211842098001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيمحمد حسن كاظم حسن4616231741172037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيحوراء حامد محمود خلف4617211842167008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة عماد حسن محمود4618151842054114

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيكوثر علي شاكر محمود4619211852113018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىتطبيقيمها مجبل سلمان يعقوب4620211852201003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437ثانوية ام عمارة للبناتديالىتطبيقيردينه رائد داود كريم4621211852107008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيمارية محمد عبد كاظم4622211852098039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيعلي طارق محمود ذياب4623211851065027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقيبسام اياد جاسم محمد4624211851001010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433ثانوية مأرب المختلطهديالىتطبيقيسمير عبد الرحيم سلمان علي4625211851041005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيمظفر عباس فاضل سويد4626211851037021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب نعيم كريم غضبان4627141852121011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةتطبيقياحمد عدنان احمد هزاع4628321851060002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقينبا محمد علي احمد4629211852138036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىتطبيقيعباس غازي عبد حسين4630211851028006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيعلي حسين محمد اسماعيل4631211851052027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422ثانوية الحيدري المختلطةبابلتطبيقيعالء حمزه عواد كاظم4632231851213007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422ثانوية الحسام للبنينديالىتطبيقيلطيف حسين شهاب حمد4633211851070032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىتطبيقيعبد اللطيف محمد خضير عباس4634211851066001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421ثانوية الحمائم للبناتديالىتطبيقيحسنى عادل عبود عباس4635211852122003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيحيدر عامر لفتة خميس4636211851012006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416ثانوية االنصاري المختلطةديالىتطبيقيمحمد ماجد جاسم علوان4637211751080021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى419اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيسجاد عباس خليفه علوان4638211821018016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى419ثانوية سومر للبنينديالىادبيمحمد ناصر جعفر بوري4639211821072012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى419اعدادية تماضر للبناتديالىادبيشهد صبحي عيدان عباس4640211822091072
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى417ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيغاده مؤيد عدنان عباس4641211822125026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى415اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيطارق محمود عبد هللا صالح4642211821030025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى415اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيرقية نهاد رحيم سلمان4643211822133023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى414ثانوية رانية المختلطةديالىادبيمحمد مهدي صالح حسن4644211821350004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى413ثانوية االبتهاج المسائية للبنينديالىادبيعمر سالم مدحت مالك4645211721279023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى412ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيمهند حسين هاشم حسين4646211821042035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى411ثانوية الثمرات للبناتديالىادبياستبرق مزهر خالد محمود4647211822169003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى411ثانوية االمال للبناتديالىادبيتبارك خالد عدنان عبد الرضا4648211822153008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى410اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىادبيعمر سعدون حسين علي4649211821278040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى408ثانوية العذراء للبناتديالىادبيجهينة تركان عبد هللا حسين4650211822154006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى407ثانوية العذراء للبناتديالىادبيسهاد سعيد عبد الحميد ابراهيم4651211822154011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى406اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيأيه خالد عبد هللا علوان4652211822103003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى405اعدادية الفلق للبنينديالىادبييحيى عثمان سالم محمد4653211821023077

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى404اعدادية ديالى للبنينديالىادبيمحمد ساجد كاظم داود4654211821012033

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى404اعدادية التحرير للبناتديالىادبيغفران سمير عبد علي حسون4655211822136023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى403ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيايمان بدر جواد خماس4656211822112003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى403اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيميس قيس محمود مريوش4657211822100041

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى403اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيرامي ابراهيم حمد ياسين4658211821054027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى402ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيرواء عباس علي دندوش4659211822124014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى402اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيسوسن جبار عطوان ربيع4660211822100029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى401اعدادية مندلي للبنينديالىادبيعالء محمد حميد سلطان4661211821034033

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى400ثانوية الوطن للبنينديالىادبياحمد عبود عزيز فاضل4662211821079003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى400ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىادبياحمد علي كاظم علي4663211821274006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى398ثانوية االمال للبناتديالىادبيضحى فاضل يوسف عباس4664211822153032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيزينب علي قاسم زيدان4665211822140047

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيجنه مشتاق ناظم نجم4666211822105007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيحنين حسين خزعل عباس4667211822166011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى393ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيآيه محمد جعفر عبد الرزاق4668211822117004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى390ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيدالل وسام محمود حسين4669211822112010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى390ثانوية نوح للبنينديالىادبيحسين ماجد علي حسن4670211821053003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى389ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيمصطفى سالم قاسم عباس4671211821026039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى387ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيحسين احمد مجيد حميد4672211821084009

234 من 146 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى386ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيغفران رمضان حسين صفوك4673211822127031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيتبارك محمد عبد الرضا كاظم4674211852113003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى413اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعلي حسين عبد سلمان4675211851272047

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى412ثانوية اليرموك للبناتديالىتطبيقياسيل عبد فليح حسن4676211752125002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى410اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىتطبيقيربى عبد الكريم عمر سبع4677211852118006

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى406اعدادية البراءة للبناتديالىادبيطيبة عالء محسن علي4678211822093023

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى394اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعلي حسين عبد العزيز عبد الجليل4679211821004041

كلية الطب/جامعة كربالء687اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيحوراء رعد حميد تركي4680271842068035

كلية الطب/جامعة كربالء686.4ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيأمير رياض محي عبود4681271841029001

كلية الطب/جامعة كربالء686اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمدالصادق عبد جبر زامل4682261841012135

كلية الطب/جامعة كربالء685اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيمريم عبد االمير عبد الحسين عبد هللا4683271842057132

كلية الطب/جامعة كربالء684ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيمصطفى يعقوب يوسف فزيع4684281841014025

كلية الطب/جامعة كربالء684اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسما محمد ناظم بهجت4685271842056178

كلية الطب/جامعة كربالء682اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد صدام حسين وادي4686271841001182

كلية الطب/جامعة كربالء681ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر صابر سموم مهون4687221841098033

كلية الطب/جامعة كربالء681ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيذو الفقار ناصر عبد محمد4688261841038041

كلية الطب/جامعة كربالء681اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد سالم عبد الصاحب جدوع4689271841005241

كلية الطب/جامعة كربالء680.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيتقى عباس عبدهللا موسى4690271842077021

كلية الطب/جامعة كربالء680اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعباس محمود علي حسن4691271841005129

كلية الطب/جامعة كربالء680اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى ستار جابر عبد عون4692271841005287

كلية الطب/جامعة كربالء680اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد حسام الدين محمد عبود عبد العزيز4693271841005009

كلية الطب/جامعة كربالء680اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيفاطمة ظاهر غافل عباس4694211842102050

كلية الطب/جامعة كربالء679اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى علي تايه زغير4695271841005292

كلية الطب/جامعة كربالء679اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيسجاد عادل فتاح فرج4696211841052024

كلية الطب/جامعة كربالء679ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر جاسم محمد فضيح4697221841372006

كلية الطب/جامعة كربالء679اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيمختار عبدالحسن تركي سالم4698221841026041

كلية الطب/جامعة كربالء678ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائييقين خالد عبد رحيمه4699221842204131

كلية الطب/جامعة كربالء678اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين محمد هادي محمد4700231841020086

كلية الطب/جامعة كربالء677اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه نوماس هادي جاهل4701271842056220

كلية الطب/جامعة كربالء677ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيتقى علي ناصر علي4702271842061010

كلية الطب/جامعة كربالء676اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيمها حيدر لفته علي4703271842088132

كلية الطب/جامعة كربالء675اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد جابر عبد عون4704271842063055
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كلية الطب/جامعة كربالء675اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيزهراء حامد عبد بريسم4705211842093027

كلية الطب/جامعة كربالء675ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينة تحسين علي كاظم4706261842132060

كلية الطب/جامعة كربالء675اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدى صالح حسن كاظم4707241842149038

كلية الطب/جامعة كربالء675اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمة الزهراء علي عبود عبد الرسول4708271842060146

كلية الطب/جامعة كربالء675اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر عبد عيدان عبود4709271841005310

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعلي فارس رسول حمود4710271841019046

كلية طب االسنان/جامعة كربالء679.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائياحمد حسين صالح مهدي4711271841029002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء679اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيهبه مختار اسماعيل علي4712271842056287

كلية طب االسنان/جامعة كربالء679ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيشروق ناصر علي ناصر4713231842083026

كلية طب االسنان/جامعة كربالء679اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيليلى حسين سلمان عبد الكاظم4714271842057126

كلية طب االسنان/جامعة كربالء678اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمصطفى ابراهيم عباس عبد4715271841035053

كلية طب االسنان/جامعة كربالء678ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الواحد حسن عبد هللا4716221842203054

كلية طب االسنان/جامعة كربالء677اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيرسول والء كريم ابراهيم4717271841045013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء676اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيبنين احمد فاضل عبد االمير4718181842236030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء676اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين عبد الرزاق احمد حسين4719111842109143

كلية طب االسنان/جامعة كربالء676اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد قيس ابراهيم جاسم4720271841005262

كلية طب االسنان/جامعة كربالء676اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيُسرى حسين عبد الصمد حمد4721271842060120

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيامير احمد عزيز مهدي4722271841005032

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيغدير مشرق علي حسين4723261842132074

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي طالب غركان موسى4724271841014103

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الحميد نور عزوز4725271842056210

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب ابراهيم عبد الرسول محمد4726271842063085

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيأمل ناطق جبار مسعود4727211842145003

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائياحمد ماجد كاظم ساجت4728261841014005

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الحسين عباس علي4729271842055112

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمرتجى رياض ريسان شاكر4730221841058061

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعلي كريم غافل مزبان4731261841005065

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيمنتظر نبيل كاظم عبد الرسول4732161841019040

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياالء محمد عبد الهادي كاظم4733271842060020

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء حسين حنون عبد الحسين4734211842102020

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيرفل شاذل عبد الجبار رضا4735271842077029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعلي حسين تركي عليوي4736231841006100
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء679اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسجى علي جواد كاظم4737271842060119

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائينور الهدى ثائر راهي عزيز4738271842091119

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيبنين معين عبد الكريم توفيق4739231842117027

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحوراء شهاب كاظم عباس4740271842055059

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن كاظم حسين4741221841019142

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677ثانوية البدر المختلطةذي قاراحيائيمحمد طالب رزاق خصاف4742221841216013

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائياالء هادي عبد الحمزه راهي4743271842101003

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمرتضى فائق طعمه خضير4744271841009139

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيزينب مسلم محمد عيسى4745231842114049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرقيه عمار عباس جواد4746271842055078

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائياسيا رحيم فرحان كاظم4747271842088010

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الحسن عبيد رسول4748271841005178

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيزهراء عالء حسين ظيغم4749231842125035

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675.8اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرند عماد خليل سبتي4750271842060076

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب عدنان عليوي سلمان4751261842096082

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد علي عباس حسون جواد4752271841005256

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره عبد الحسين عباس محمد جواد4753271842056164

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتقى سمير عالج حسن4754271842056057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيمحمد علي عباس عبد هللا4755211841206024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيجعفر عبد االمير يونس مخيبر4756211841272033

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياحمد سمير علي جاسم4757211841002006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي صالح حسن ماجد4758241841207199

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياالء ياسين علي عمران4759231842088014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب ثامر علي حسين4760271842060092

كلية الصيدلة/جامعة كربالء674.8ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم امير سامي حسن4761121842086042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء674.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء علي عبد السيد عبد هللا4762141842094015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء622اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيايه احمد محمد عمران4763271852057019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء586اعدادية كربالء للبناتكربالءتطبيقيساره عباس عبد الحسين محمد4764271852056043

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي الدر عمران جواد كاظم4765271841014091

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين عبد الرزاق حميد عبد4766271841001068

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين علي ذيبان علي4767281841006045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء643اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه جبار كاظم فيصل4768271852068056
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قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم كمال درويش ابراهيم4769271842060188

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء662.5ثانوية المتميزينميساناحيائيعلي كريم عاصي سلطان4770281841026023

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء661.4اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيارم قاسم جابر رزوقي4771231842142001

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء640اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفتطبيقينجالء نعيم فرحان حميدي4772251852089026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء644ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى طلعت حسين خلف4773161851075145

كلية العلوم/جامعة كربالء567ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفاطمة عبد االمير عزيز كريم4774271842061042

كلية العلوم/جامعة كربالء563اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى صادق حميد جاسم4775121841202066

كلية العلوم/جامعة كربالء520اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيايات محمد حسين محمد4776271842055023

كلية العلوم/جامعة كربالء514اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد عدنان هاشم محمد علي4777271851002209

كلية العلوم/جامعة كربالء492اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيجلنار ميثم محمد جواد علي4778271852065007

كلية العلوم/جامعة كربالء487ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءتطبيقيزهراء ثامر وهيب جوده4779271852070009

كلية العلوم/جامعة كربالء486اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد كريم حاشوش كاصد4780281851001010

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيآفاق رياض محمد هاشم4781241842169003

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس خليل ابراهيم4782231842114077

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيبنين حميد ناجي دخل4783271842160033

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزهراء حسين ناجي جلعوط4784231842124032

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيافنان مخلص عجالن غزاي4785231842117010

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزينب صالح حسن حميد4786221842172041

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى وسام عبد الكريم عباس4787251841031776

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء635اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين مجيد حميد عبد الرضا4788251842084112

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء635اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيزينب عباس محسن حميدي4789271842067029

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء632اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزينب اركان ناظم حسين4790271842087045

كلية القانون/جامعة كربالء508اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيعلي صفاء صادق جواد4791271821030036

كلية القانون/جامعة كربالء501اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد محمود حمزه حسن4792271821031192

كلية القانون/جامعة كربالء498اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيذو الفقار حيدر محمد عزيز4793271821031073

كلية القانون/جامعة كربالء497اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيرقيه عادل عباس حسن4794271822067018

كلية القانون/جامعة كربالء497المنار للبنات.ثكربالءادبيعذراء عبادي عناد حسين4795271822050055

كلية القانون/جامعة كربالء494اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعبد هللا علي كاظم نصيف4796271821003074

كلية القانون/جامعة كربالء486ثانوية الخيرات للبنينكربالءادبيعبد هللا حسن كريم هادي4797271821023007

كلية القانون/جامعة كربالء484ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيفاطمه رائد عمران ابراهيم4798271822140052

كلية القانون/جامعة كربالء484اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمرتضى علي هاشم عبد الحسين4799271821030056

كلية القانون/جامعة كربالء483اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعلي ضايع عاشور تومان4800271821003086
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كلية القانون/جامعة كربالء481اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيكاظم ماجد عبد الكاظم علوان4801271821044102

كلية التمريض/جامعة كربالء654اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيكرار حسين علي فرحان4802271841005210

كلية التمريض/جامعة كربالء654اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيحيدر عمرو العلى عبدالزهره عباس4803271841008024

كلية التمريض/جامعة كربالء653اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيامير عباس عامر كاظم4804271841003005

كلية التمريض/جامعة كربالء643اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء علي عبد االئمه حسين4805271842056121

كلية التمريض/جامعة كربالء639اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب ستار موسى عبيد4806271842059049

كلية التمريض/جامعة كربالء637ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيرسل احمد ناجي محمد4807271842101012

كلية التمريض/جامعة كربالء633اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيورود عوده رستم عوده4808271842068129

كلية التمريض/جامعة كربالء632اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب احمد عبد الحسين صادق4809271842063087

كلية التمريض/جامعة كربالء619اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيحوزه عبد االمير تركي طرفه4810271842088050

كلية التمريض/جامعة كربالء617اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء صالح عيال ماضي4811241842123058

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء476اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغدير لطيف كاظم عبد الحسين4812271842060139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبيمحمد جاسم شويل عبيد4813221821046022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي بدر عبيد حمزه4814261821013078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450مدينة العلم للبنين. عكربالءادبيعبد هللا فوزي عبد هللا خدام4815271821049091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446ثانوية الحرية للبناتكربالءادبياستبرق صادق عبد االمير خليف4816271822099004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيانفال مهدي راضي سلمان4817271822109005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيحوراء علي عبد هللا حسن4818261822073002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيعلي عامر جاسم جريو4819271841021031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيكلثوم حسين جهاد سلمان4820231842143028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيعيسى هاشم علي مهاوش4821271851011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسن سعد حبيب ناصر4822271851001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438ثانوية الرشيد للبنينبابلتطبيقيعلي محمد خلف تايه4823231851065016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء503ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيفضيله علي عبد الزهره خضير4824271842101025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء501اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيزهراء محسن محمد مراد4825271842067028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء488اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء ريسان حاتم محسن4826271842091045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء526اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيايه مكي جواد كاظم4827271852058020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء511اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقياحمد كاظم عناد حسون4828271851002013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء498اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيمنار ضياء حسين نصيف4829271852062073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء495اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيجنات امجد حميد يحيى4830271852065008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء495اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزينب فالح حسن عبد الكاظم4831271852058095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيزهراء سعد عبد االمير مهدي4832271822108017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536اعدادية السدة للبنينبابلادبييوسف علي حسين علوان4833231821016086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيمؤمل حسين علي صبار4834271821035012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532المنار للبنات.ثكربالءادبيتقى كاظم عبيد حسن4835271822050018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528اعدادية المسيب للبناتبابلادبيساره قاسم محمد عبود4836231822117057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526اعدادية المسيب للبنينبابلادبياحمد سعد عذاب فرحان4837231821009007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعلي عبد االمير محمد مخلف4838271821021050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيغفران محمد لطيف مهدي4839271822067052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبياحمد علي ابو شنه دهو4840271821044005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبينور رياض طعمه علوان4841231822119096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمحمد عبد الزهره صالح عيدان4842271821030049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزهراء عامر مهدي ابراهيم4843271822109031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيزهراء حسن عبد الزهره حاتم4844271822098020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزهراء محمد نعمه عبد4845271822102075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينور الهدى فائق عبد الكاظم شالل4846271822102146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيليث حيدر هاتف عكين4847271821016110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيتبارك فريد عبادي باني4848271822142012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيفرقان خالد سعيد كاظم4849271822106033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446ثانوية السدة للبناتبابلادبياقتدار باسم عبد هللا علوان4850231822110006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبينزار ناهض محمود كاظم4851111821053157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء567اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرسل رياض كريم عبد االمير4852271842056081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايات علي عبد الحسن جابر4853271842056025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560ثانوية امل االجيال األهلية للبناتكربالءاحيائياستبرق حميد رشيد كاظم4854271842073001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيفاطمه علي حبيب عبعوب4855271852061024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقينور عيد عبد الزهره جمعه4856271852062084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيهدى حسن عبد الهادي حميد4857271852088087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيصفا رضا محمد علي حمزة4858271852059063

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبينبأ عبد الحمزه علي لطيف4859271822104041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء424اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيحوراء خيري كاظم مسير4860271822102039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء422اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيهارون جريان محمد عبد العزيز4861271821038118

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء420ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيزينب محمد رضا ابراهيم4862271822142028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء418ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيبنين حسن هادي خضير4863271822078012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء417ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيمصطفى محسن خصاف خليف4864231821255072
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء416ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيتبارك علي مصطفى علي4865271822107021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء413اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينور الهدى قاسم سعيد محمد4866271822102147

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء412ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيصفا اياد حياوي جواد4867271822098036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء409ثانوية الخيرات للبنينكربالءادبيايوب اسعد عبيد جبار4868271821023005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء407اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيهبه سمير علي وشام4869271822102156

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء407اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيكرار فاضل عبد الواحد عبد علي4870271821153061

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء406ثانوية الوند للبناتكربالءادبيهدى عبد الواحد جاسم محمد4871271822090032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء405اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيهاني قاسم نعمه عبد الزهرة4872271821153078

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء404اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيايمان سلمان عواد شعالن4873271822102018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء402اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحسين حسن عبد عون علي4874271821003028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء402ثانوية الوركاء للبنينكربالءادبيعبد هللا عزيز حسن محمد4875271821040023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء399ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيحنان عبد لزام عجيل4876271822099021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء399اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيتيجان نهاد كاظم طعمه4877261822126026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء398اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزهراء علي حسين رداد4878271822102070

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء390اعدادية االبرار للبنينواسطادبيمنتظر مجيد مردان جاسم4879261821016044

كلية الطب/جامعة ذي قار691ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل غانم خضير فياض4880221842113074

كلية الطب/جامعة ذي قار690ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمنار سامي شريف محمد4881221842113192

كلية الطب/جامعة ذي قار689ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم مصطفى فشيل خليف4882221842414087

كلية الطب/جامعة ذي قار689ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائياوهام شريف جهاد سلطان4883221842139020

كلية الطب/جامعة ذي قار689ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمها حيدر عبد الكاظم عاجل4884221842113197

كلية الطب/جامعة ذي قار688ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور رزاق كاظم ابوزده4885221842135139

كلية الطب/جامعة ذي قار688ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه لطيف كاظم علي4886221842391051

كلية الطب/جامعة ذي قار687اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين جبار فليح4887221841002131

كلية الطب/جامعة ذي قار687للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزينب محمد شهيب عزيز4888221842112044

كلية الطب/جامعة ذي قار687ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى علي عبيد حمود4889221842422023

كلية الطب/جامعة ذي قار687ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيرفقة احمد ياسر مجبول4890221842139056

كلية الطب/جامعة ذي قار687ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيود الزهراء مهند عباس قاسم4891221842421059

كلية الطب/جامعة ذي قار686ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار غسان طه حسين4892221842414091

كلية الطب/جامعة ذي قار685ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي جاسم لفته4893221841077024

كلية الطب/جامعة ذي قار684اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمنتظر سعد خلف جابر4894221841035193

كلية الطب/جامعة ذي قار683اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيالحسن سالم شريف محمد4895221841046007

كلية الطب/جامعة ذي قار683اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيفاضل مهدي مشرف ياسر4896221841002179
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كلية الطب/جامعة ذي قار683ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين امير عبد الرزاق صالح4897221841093023

كلية الطب/جامعة ذي قار683ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيفيصل جهاد دبي ناصر4898221841093059

كلية الطب/جامعة ذي قار683ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين حميد حران ساجت4899221842135024

كلية الطب/جامعة ذي قار682اعدادية العالمة االميني للبنينذي قاراحيائياحمد عدنان مشاري زويني4900221841054003

كلية الطب/جامعة ذي قار682اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين عبد الخالق خلف عاشور4901221841035049

كلية الطب/جامعة ذي قار681.1ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور احمد عبد الواحد بنيان4902221842125179

كلية الطب/جامعة ذي قار681ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور حسين كامل محمد4903221842185091

كلية الطب/جامعة ذي قار681اعدادية أور للبناتذي قاراحيائياديان ياسر كريم ياسر4904221842154008

كلية الطب/جامعة ذي قار681االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي سعود كاظم سهر4905221841003224

كلية الطب/جامعة ذي قار681اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمختار جاسم طاهر عبد هللا4906221841028071

كلية الطب/جامعة ذي قار681ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيربياء حمود عطشان خشوم4907221842113068

كلية الطب/جامعة ذي قار681ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي رزاق عبد المحسن صكر4908221841093074

كلية الطب/جامعة ذي قار680.7ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيياسر محمد عبد الغني جالب4909221841080053

كلية الطب/جامعة ذي قار680ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيبراء جمال ابراهيم جبر4910221842414015

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك علي قحطان عبد العالي4911221842421009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار679.4ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيشذى عبد الستار محمد عفراوي4912221842159028

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار679اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيمحمد مبارك مناحي مطنش4913221841006028

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار678ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيساره علي عبد الزهره نعيم4914221842125111

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار678اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيمريم سلمان عبد ملغوث4915221842105101

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار678ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي حسين عبد الرزاق4916221842414037

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار677ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائياية هادي عبود لفته4917221842135018

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار677ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيرانيا حيدر عبد السادة عبد4918221842143059

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار677اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيانتفاظه عامر ثجيل جاسم4919221842111003

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار677ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر عامر حافظ جابر4920221841084027

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار676ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه حسين كاظم شبيب4921221842414103

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين باسم طعمه حسين4922221841003074

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيخلود خضر كصاد مطر4923221842162037

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسين علي خيون ثويني4924221841010029

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيوهج الشمس طالب دخيل زغير4925221842178114

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عباس طاهر هاشم4926221842421035

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد كريم فليح خليفه4927221841053006

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد رضا عبد علي عزيز جايد4928221841084020
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيعلي قيس عبود شنين4929221841057015

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد عدنان محيسن مطر4930221841036009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياية رياض سعدون ياسين4931221842204024

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.3ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمنتظر اخالص زامل معيوف4932221841080050

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيايه عالء يوسف طاهر4933221842190027

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيولي عبد القادر كسار جبير4934221841036213

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهبة صبار هاشم حمادي4935221842113230

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيندى محسن حسين علي4936221842391056

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيفاطمه عالء عبد الرزاق طالب4937221842154108

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيندى باهر ماجد عبدالكريم4938221842209163

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.7ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزهراء نجم عبد هللا عيسى4939221842159024

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيرحاب مشتاق طالب كاظم4940221842321083

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيابابيل عبد الرسول عبد الواحد حيدر4941221842421001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين سامي عبد الكاظم لفلوف4942221841003041

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين علي كريم4943221842178063

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيارجوان احمد مانع فيصل4944221842103009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزينب حسين فرعون شياع4945221842159025

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيفاطمه رياض شنان صيهود4946221842190134

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس خيري ديكان جدوع4947221841301038

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671اعدادية النور للبناتذي قاراحيائينور محمد بدري حمه4948221842156150

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار668اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيهاله هالل كاطع جابر4949221842154146

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار666ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عدي جابر ياسين4950161842165358

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار660ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء محسن خيون مطلك4951221842421018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيغدير حاكم فنيخ علي4952231842086061

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار652.7اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق صالح الدين شهاب حميدي4953221841002214

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار652اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسن علوان عبد الرضا4954221841002241

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار642ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيمزيونه مالك جبار علي4955221852125039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار633اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيمحمد علي محمد سحاب4956231851012044

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار632اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيطيبه نجاح ابراهيم مطشر4957221852162017

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمد محمد عبد العباس حنون4958221851002106

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار653ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد مجبل بردان جحيل4959161851135002

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار651ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيرقيب علي صابر عبد النبي4960161851038041
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قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيحنان معارج عبيد جناح4961221852104011

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار649اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيحسين عمار ثامر سعدون4962221851001025

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار647اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيدعاء حيدر عبد الواحد جاسم4963221852154016

كلية العلوم/جامعة ذي قار562اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم جابر حسين4964221842103054

كلية العلوم/جامعة ذي قار484ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيضحى عبدالكاظم مكطوف عبدالرضا4965161852383056

كلية القانون/جامعة ذي قار491اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارادبيحمزة سعدي عزيز حسين4966221821373014

كلية القانون/جامعة ذي قار460 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيحسن حيدر حنون خضر4967221821048005

كلية التمريض/جامعة ذي قار674اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيفاطمة حامد صالح مهدي4968221842134039

كلية التمريض/جامعة ذي قار643اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيكرار ماجد سالم راضي4969221841026034

كلية التمريض/جامعة ذي قار637ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر جاسم مطشر جابر4970221841040026

كلية التمريض/جامعة ذي قار619ثانوية البدر المختلطةذي قاراحيائيبشرى علي حسن بدر4971221842216002

كلية التمريض/جامعة ذي قار612ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسين داغر زغير4972221842137008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار428اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارادبيعباس هيثم برزان كاظم4973221821302020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيعلي يوسف سالم صكر4974161821028028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمنتظر جبار شنته خشان4975221821047115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار411ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيعلي سجاد عبد حاتم4976221821073018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعلي عبد االمير عباس حمد4977291821017195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار409اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي المرتضى حسين مونس شهاب4978221821047059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه مشكور نهيب فرحان4979221842390010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء احسان كامل فالح4980221842156059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمريم عبد االمير عوده مرزوك4981221842185078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قاراحيائيطيف برزان محمد علوان4982221842118029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار431اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيحيدر يحيى صبار عبد الكريم4983221841001067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى طه صاحب فضيل4984221851002117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445ثانوية الترابة المختلطةالبصرةتطبيقيحسين صالح حسن دهر4985161851316001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيريام ليث مطر عباس4986221852323028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء جميل محمد ياسين4987221852411002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيحيدر محمد عكلة فرحان4988221851004022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507ثانوية فهد الشرشاب المختلطةذي قارتطبيقيزهراء حردان عباس سرحان4989221852340001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قارتطبيقيزينب يونس جبار صالح4990221852153063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيمريم عبد الكاظم عزيز جايد4991221822149039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيروز قاسم موشان عطيه4992221822108009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهراء طارق عزيز شاهين4993221822106022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار544ثانوية الغد األهلية للبناتذي قارادبيتقى رياض مهاوش عبد هللا4994221822148003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيزينب عبد الستار عبد الجبار كاظم4995221822168032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمصطفى عبد النبي شهيب مرعيد4996251821008190

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيكريمة عبد الكريم خطار عبد4997221822145021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيشهد ميثاق صادق عبد االمام4998221822134029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبياديان مثنى صبحي عبد الجبار4999221822134004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيايات عالء دليل سنوح5000221842154022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائينور خليل ابراهيم محمد5001221842162114

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيفاطمة مهدي صالح جمعه5002221822104019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار418اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيسارة عبد المنعم عبد الهادي محسن5003221822161010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار415اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيفاطمه حسين عبد علي سلمان5004221822170043

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار412اعدادية رملة للبناتذي قارادبيفدى جبار عبد شمال5005221822115043

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار399اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيعذراء جبار عكار ناهي5006221822171026

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار387ثانوية الصادقات للبناتالرصافة الثانيةادبيأسراء حيدر شمخي جبر5007141822126001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار476اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيزينب عواد حسن كاظم5008221852162013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474ثانوية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقينور حمود جريو دج5009221852138069

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيسجى محمد نعمه حسين5010221852397016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقينور الهدى صفاء غني بدر5011221752187027

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار453ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيزهراء زغير كاظم جبر5012221852190039

كلية اآلداب/جامعة ذي قار406اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيزينة جمعة ثجيل عكلة5013221822134027

كلية اآلداب/جامعة ذي قار392ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيايات تركي عبد هللا فليح5014221822124002

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار417ثانوية السالم للبنينميسانادبيمرتضى قاسم مرحب صبر5015281821005054

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار429اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمحمد كاظم حسين يوسف5016281821004111

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار426اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبياسحاق خالد ابراهيم سالم5017221821046003

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار417ثانوية السالم للبنينميسانادبيأحمد رحيم داخل جبار5018281821005004

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار415ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارادبيعلي حسين راهي نزال5019221821308005

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار412ثانوية مسقط المختلطةذي قارادبيحسين علي عبد الرزاق ماجد5020221821234003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار418ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارادبيحسين قاسم مهدي مكي5021221821319002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار413اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيمحمد سلمان كاظم اسويد5022221821039053

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار410اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيايات علي حسن عباس5023221822164002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار402ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيحسن خابر محمد هندي5024221821073006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار397ثانوية الحوراء االهلية المسائية للبنينذي قارادبيمصطفى علي ياسر علي5025221821330002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار396ثانوية الثوار المختلطةذي قارادبيمنذر عامر عبد ابراهيم5026221821226026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار392ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيقاسم مصيف عاصي مجازر5027221821318024

كلية األعالم/جامعة ذي قار416اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيطه خيري فرهود محينه5028221821004020

كلية األعالم/جامعة ذي قار403اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمحمد علي جاسم محمد هاشم5029221821047096

كلية األعالم/جامعة ذي قار456اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيياسمين محمد طاهر محمد5030221842154152

كلية الطب/جامعة كركوك693ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتكركوكاحيائيآمنه كمال صبحي عمر5031201842398002

كلية الطب/جامعة كركوك691ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيسرى احمد شعيب حميد5032201842131014

كلية الطب/جامعة كركوك689اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيساره نجاة قاسم مصطفى5033201842282184

كلية الطب/جامعة كركوك688.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينكركوكاحيائياحمد جاسم محمد شندي5034201841399004

كلية الطب/جامعة كركوك688دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائييوسف نهاد جهاد نصرت5035201841304184

كلية الطب/جامعة كركوك688تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيالفت اميد رؤوف ذنون5036201842395019

كلية الطب/جامعة كركوك687ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيهبه محمد طارق عمر5037201842132026

كلية الطب/جامعة كركوك686عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيسرور ابراهيم خليل عبد هللا5038201841259070

كلية الطب/جامعة كركوك686اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعلي محمد جاسم محمد5039201841022056

كلية الطب/جامعة كركوك685اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيزكريا اسماعيل صالح نجرس5040201841022028

كلية الطب/جامعة كركوك684اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى عدنان محمد احمد5041201841001230

كلية الطب/جامعة كركوك680اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيافنان عباس صادق صالح5042201842180005

كلية الطب/جامعة كركوك680اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيزينب صباح محمد نوري نجم5043201842180043

كلية الطب/جامعة كركوك680ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيايناس كريم ولي جميل5044201842131004

كلية الطب/جامعة كركوك679ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد سالم صابر عباس5045201841314015

كلية الطب/جامعة كركوك679دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعمر امين سمكو عمر5046201841304099

كلية الطب/جامعة كركوك679ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائينور اسماعيل خداداد جافر5047201842109064

كلية الطب/جامعة كركوك679اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينكركوكاحيائياحمد مصلح فرج طه5048201841002009

كلية الطب/جامعة كركوك679ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيهدى قحطان جليل شهاب5049201842160053

كلية الطب/جامعة كركوك678دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيدارو رزكار جمعه عبد الرحمن5050201841303046

كلية الطب/جامعة كركوك678اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد موسى عودة ضايف5051201841001210

كلية الطب/جامعة كركوك677.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينكركوكاحيائيشايار هاشم غفور محمد امين5052201841399022

كلية الطب/جامعة كركوك677ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيامجد مظهر خلف مجيت5053201841030018

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد جميل ابراهيم علي5054211841009015

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيزانا ستار ولي محمد5055201841304066

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف رامز نائل عبد االحد5056201841001253
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك679اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينور وحيد الدين قادر عزت5057201842117052

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائياسماء نوري عبود نجم5058211842178026

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد عرفان محمد صابر5059201841304128

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيشيماء ابراهيم علي حسين5060201842121030

كلية طب االسنان/جامعة كركوك677ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتكركوكاحيائيايه محمد عز الدين خورشيد5061201842398009

كلية طب االسنان/جامعة كركوك677اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن شاخوان احمد طيب5062201841011019

كلية طب االسنان/جامعة كركوك676ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء برهان علي محمد5063201842332003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك676ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمريم نجاة محمد غني5064201842118142

كلية طب االسنان/جامعة كركوك676كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائياسراء علي احمد حمد امين5065201842331014

كلية طب االسنان/جامعة كركوك676دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائييونس جالل فاتح احمد5066201841304185

كلية طب االسنان/جامعة كركوك675اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيصفيه بيرول عبد العزيز خضر5067201842117036

كلية طب االسنان/جامعة كركوك675دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائييوسف محمد طاهر محمد5068201841304182

كلية طب االسنان/جامعة كركوك675ثانوية التقدم للبناتكركوكاحيائيصفا محمد سعيد نزر5069201842138053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك675اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد رزكار عثمان سعيد5070201841001172

كلية طب االسنان/جامعة كركوك674.7للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيوسام جمعه فتاح احمد5071331741001089

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعبد اللطيف محمود محمد علي5072211841011041

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيسارا لطيف عبد هللا رحمان5073201842331080

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره اديب رحيم سمين5074201842346020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيحسن فالح حسن عمر5075201841022022

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيزهراء عماد خليل سليمان5076171842235103

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيآيه أحمد تيك حميد5077201842102002

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسارا حسين احمد ابراهيم5078201842334105

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيمروة شاكر ابراهيم صديق5079201842117044

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيهالة حسين عباس حسين5080201842117055

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزهراء مهند طلب اسماعيل5081171842357112

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتكركوكاحيائيغدير عبد المناف لطيف مصطفى5082201842398025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك620اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيايناس شاهين مجيد مصطفى5083201852120004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك626ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيفاطمه عبد السالم علي اسعد5084201842154040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك558دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد ناصح فاتح كرم5085201851304094

كلية العلوم/جامعة كركوك614الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيميديا محمد خليل عزيز5086201842338031

كلية العلوم/جامعة كركوك611اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيعائشة حميد محي الدين طه5087201842282187

كلية العلوم/جامعة كركوك604اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيافنان فريدون حميد محمد5088201842140006
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كلية العلوم/جامعة كركوك598دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيالفا كامران حميد احمد5089201842334186

كلية العلوم/جامعة كركوك596كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبيالن صالح اسماعيل ولي5090201842331040

كلية العلوم/جامعة كركوك591ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيجنة فراس صالح هادي5091201842109019

كلية العلوم/جامعة كركوك590اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمالك موفق علي محسن سلمان5092201842180077

كلية العلوم/جامعة كركوك587ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمحمد جمال جهاد مالي5093201841013054

كلية العلوم/جامعة كركوك585ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيأسماء كمال مصطفى محمد5094201842119004

كلية العلوم/جامعة كركوك582عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد رياض عطيه عليوي5095201841259009

كلية العلوم/جامعة كركوك581الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيمروه محمد خليل عزيز5096201842338030

كلية العلوم/جامعة كركوك579كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيامل سردار سعيد عزيز5097201842365005

كلية العلوم/جامعة كركوك576دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائياواز حميد حسن علي5098181842383007

كلية العلوم/جامعة كركوك575ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائينور محمد نجم الدين عزيز5099201842139098

كلية العلوم/جامعة كركوك563اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان شكور ابراهيم علي5100201842345010

كلية العلوم/جامعة كركوك557ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيدابان شيرزاد حسين علي5101201841308009

كلية العلوم/جامعة كركوك551اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيايمان فريدون حميد محمد5102201842140011

كلية العلوم/جامعة كركوك551تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيمريم جنكيز ولي جوبان5103201852395042

كلية العلوم/جامعة كركوك544اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيأيالف محمد عواد حسن5104201852102001

كلية العلوم/جامعة كركوك528اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقينور كريم حسين علي5105201852117028

كلية العلوم/جامعة كركوك513اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيامير صاحب جاسم علي5106201851009013

كلية العلوم/جامعة كركوك499اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد المصطفى اشرف فاضل كاظم5107201851005043

كلية العلوم/جامعة كركوك468اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيسيف انور محمد دانوك5108201851005012

كلية العلوم/جامعة كركوك462اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقييحيى موسى كاظم مرتضى5109201851005070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك482ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيرؤى عبد هللا حمد عبيد5110201842119017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك478اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيانجي قحطان عدنان زينل5111201842282018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك499اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقينور عبد االمير وزير صابر5112201852120028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقييوسف عماد ادريس مولود5113201851015050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمخلد احمد عبد الوهاب صالح5114201821022072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434اعدادية السياب للبنينكركوكادبيحيدر علي حمزة جمعة5115201821078034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433ثانوية كونل للبناتكركوكادبيفاطمة محمد علي الياس5116201822113033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433ثانوية الشهباء للبناتكركوكادبيزينه ياسين عبد علي نزال5117201822106026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيجاسم محمد جاسم محمد5118201821079021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيوطبان خالد جاسم محمد5119201821081071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمحمد نوري محمد فدعوس5120201821007087
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيسرمد عدنان قادر صابر5121201821259095

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعلي خيري صباح خلف5122201821085067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمظفر عبد الجليل فاتح عثمان5123201821078125

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيمراد نقيب احمد حيدر5124201821017046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبييحيى ابراهيم خلف احمد5125201821085129

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمصطفى عامر نجم عبد هللا5126201821081065

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيادريس احمد محمد امين5127201821310004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك419ثانوية النسور المسائية للبنينكركوكادبيمنزل محمود حسين حمودي5128201821257018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك418ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيعبد هللا مرعي حساني خلف5129201821200011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك417اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيزيد سلطان فاضل عباس5130201721203016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك416عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيمعاذ طارق ابراهيم حسين5131201821259213

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك415اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيقاسم يونس حسن عباس5132201821081047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك414ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيفاطمة زياد طارق عبد هللا5133201822144030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413ثانوية كونل للبناتكركوكادبياسراء عصام ستار محمد امين5134201822113001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيخمائل ابراهيم علي محمد5135201822102010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيادريس محمد عثمان صالح5136201821203009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبينجوى احمد وهاب سليمان5137201822330038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيمحمد احمد عبد هللا حسن5138201821011035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبييحيى محمد نوري داود5139201821081073

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيبرهان هادي صالح محمود5140201821007028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411ثانوية الشهباء للنازحاتكركوكادبيعائشة احمد شهاب حمد5141201822165009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410اعدادية تازة للبنينكركوكادبيحسن علي غني محمود5142201821018006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك408 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيصادق حمد عبد الستار محمد5143201821077050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك408اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيعمر احمد نور الدين عبد هللا5144201821007072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيايسن عز الدين عباس طاهر5145321822030010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمحمد حسن محمد احمد5146201721079041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمحمد المعتصم نهاد محمد امين عمر5147201821081014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيسرور فاروق عبد الخالق علي5148201822102023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيياسين احمد خلف محمد5149201821020149

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيبدر سعد زينل قادر5150201821203014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406ثانوية ام البنين للبناتكركوكادبياسراء حويز اسماعيل خضر5151201822154003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبييونس عدنان عبد هللا محمد5152201721009153
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعبد الوهاب محمد وهبي نور الدين5153201821078061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيعلي حسين سعيد علي5154201821033054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيعبد الرحمن سبهان خلف منيف5155201821033044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيبالل عواد مصطفى احمد5156201821206015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيسراب قيس حميد كريم5157201822101009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيايالف عمر كريم علي5158201842124013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيساره حسين غفور محمد5159201842118084

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكتطبيقياحمد عباس رشيد احمد5160201851059002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيآالن امجد محمد محمد امين5161201851301001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الكريم قاسم حسن محمود5162111821156048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404ثانوية فريشتة للبناتديالىادبيايالف سردار علي حمه5163211822176005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعلي عبد الجبار فاضل جواد5164201821078072

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك400ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيعبد هللا هالل محمد احمد5165201821206033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيزكريا ايوب صالح خالد5166201821081025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397ثانوية البيداء للبناتكركوكادبيجنان ياسين نواف خلف5167201822139018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك396اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيمحمد اسماعيل غالم حسن5168211821022026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك395اعدادية تازة للبنينكركوكادبيمهدي فاضل محمد حبيب5169201821018040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك393ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيسفانه امجد اسماعيل نعمه5170311822058019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك392اعدادية بيخال للبنينديالىادبيصبحي عامر صبحي علي5171211821074030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك391ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيدعاء حمد محمد حسين5172201822130012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك390اعدادية السياب للبنينكركوكادبيخلف حلو محمد طه5173201721078030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيزيد طالل رفعت عثمان5174201841227031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيطه مكرم جرجيس محمود5175201851013027

كلية التمريض/جامعة كركوك654دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيساره ازاد مرشد محمود5176201842334110

كلية التمريض/جامعة كركوك654ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيسيف عماد رستم حسين5177171841073014

كلية التمريض/جامعة كركوك654تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيايالف قادر زينل حسن5178201842175008

كلية التمريض/جامعة كركوك652ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمصطفى مظفر نوري زوراب5179201841309068

كلية التمريض/جامعة كركوك650 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيسوزان نظام صالح محمد5180201842341044

كلية التمريض/جامعة كركوك648ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيمزهر عاصي عزيز دشتي5181171841073030

كلية التمريض/جامعة كركوك647ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائيداليا أمير عزه اسعد5182201842106027

كلية التمريض/جامعة كركوك646 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيافين جالل ابراهيم سليمان5183201842341006

كلية التمريض/جامعة كركوك645ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيتريفة بهجت حسين حسن5184201842342018
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كلية التمريض/جامعة كركوك644اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينازلي علي يونس حسن5185201842117048

كلية التمريض/جامعة كركوك641اسكيشهير- ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيخضر فتحي خضر عثمان5186131841227002

كلية التمريض/جامعة كركوك624تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيمريم موفق نور الدين محمد5187201842175023

كلية التمريض/جامعة كركوك623ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائييقين منصور جاسم محمد5188201842106068

كلية الزراعة/جامعة كركوك421اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيمحمد شهاب أحمد سمين5189201851018033

كلية الزراعة/جامعة كركوك418ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقيسارة زينل كمال بالل5190201852125008

كلية الزراعة/جامعة كركوك415ثانوية همسة للبناتكركوكتطبيقيايالف عباس صادق تقي5191201852157002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450ثانوية عشتار للبناتكركوكاحيائيساره جرجيس بهنام ابراهيم5192201842142006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك441اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد سمير غيدان فاضل5193201841048159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا علي5194201751048078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك441اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيسرى سعد محسن عوده5195261852102028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقيمحمد رائد خورشيد توفيق5196201851084019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيياسر حسن وسمي بنيان5197201851259269

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك429ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيايالف عطيه خلف عبد الحي5198201852114008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433ثانوية البيداء للبناتكركوكادبيفاطمه احمد خليل صالح5199201822139040

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك419اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيحسين مطلب مسعود احمود5200201721009032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيمحمد احمد خلف محمد5201201821035060

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417ثانوية التون صو للبناتكركوكادبيسعاد مشرف شويش صايل5202201822143017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم5203201821022053

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417ثانوية القورية للبناتكركوكادبيشهد حسين رشيد حسن5204201822110047

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك416ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيفاطمه موفق مجيد حميد5205201822121008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك416ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيوليد رمضان نجم عبد هللا5206201821201044

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك416ثانوية شفق للبناتكركوكادبيآية عمار جمعة زين العابدين5207201822145001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك415اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيطاهر يونس عبد هللا احمد5208201821009045

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيعباس اياد عاشور جعفر5209201821259118

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيراسم حسين عبد هللا خضر5210201821033026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيهبه غانم محمود نعمان5211201822144034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413ثانوية القورية للبناتكركوكادبيزينب عبد الرحمن علي حسين5212201822110033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيعمر محمد طه حميد5213201821009072

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيزهراء علي سمين ولي5214201822148025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك592اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيفراس عيسى محمد عزاوي5215201841022062

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيياسر جاسم حميد دهش5216201841006050
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائينسرين جاسم عواد محمد5217201842109063

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائيهبه اسماعيل خليل مصطفى5218201842139104

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيشيماء سيف الدين كول محمد ولي5219201742117033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن احمود عباس محمد5220201841030033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائييحيى اياد محمد احمد5221201841022096

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك444ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيضحى علي حسين سرحان5222201842154032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك440ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائياحمد ضياء الدين وداد طه5223201841010004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيافراح خليل مرهون سالم5224201842111005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك430عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيحسين محمد احمد مروح5225201841259053

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكتطبيقيمصعب حسن عبد هللا منصور5226201851016029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيايالف كامران عبد هللا امين5227201852149006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك445اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيمآرب محمد عبد الحميد عوان5228201852102024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك442ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكتطبيقيمصطفى فتاح ناصح رفيق5229201851014015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك439اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيرائد صفاء صبحي مجيد5230201851048042

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438ثانوية العبادات المختلطةكركوكتطبيقيهبه جاسم محمد ناجي5231201852027007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينكركوكتطبيقيعلي نوزاد علي محمد5232201851002028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيأيفر عباس عادل خورشيد5233201852395003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431ثانوية النسور المسائية للبنينكركوكتطبيقيمنى فالح محمد علي رضا5234201852257003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقياياد حمود جاسم عبد هللا5235201851051003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيفاطمه جودت حميد مولود5236201852395033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك425اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقياحمد نمر نصيف جاكة5237201851006009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك515ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيتبارك باسل اسماعيل عبد5238201842118043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك485ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائيايمان هادي موسى علي5239201842106017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقياحمد هيثم احمد خنفر5240201851001011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيحيدر حازم حسن صادق5241201851017006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك464اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقيمحمد صباح كمال علي5242201851007030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك460ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيهدى جنكيز فؤاد مردان5243201852134050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك460ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقياسراء نور الدين مصطفى صفر5244201852134004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك458دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيئارام احمد ناصح توفيق5245201851303001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك457ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقياحمد جمال نصيف رميض5246201851084003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيسوزان كريم محمد مصطفى5247201852149014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك455ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكتطبيقيمصطفى رمضان حيدر حسن5248201851014014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك453ثانوية البيداء للبناتكركوكتطبيقيهدى زهير علي حسين5249201852139037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكتطبيقيهيمن نجم عبد هللا علي5250201851300002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيرامي زيدان ابراهيم احمد5251201851211008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيزينب ابراهيم محمود ساقي5252201822395013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمة محمود احمد رمضان5253201822344027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيبريا وريا عزيز شريف5254201822331020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيوسام ثاير غائب علي5255201821201042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبينبأ ظافر صبحي شاكر5256201822111031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيتارا هيمت فرحان محمد5257201822333017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيساره اياد نور الدين بكر5258201822101007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيمريم عبد الكريم عبد القادر علي5259211822125036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك463ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيهدى ابراهيم عبد هللا حسين5260201822144035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك460ثانوية التقدم للبناتكركوكادبيسايا محسن محمود خضر5261201822138026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك459اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيجمانه محمد مهدي غائب حيدر5262201822282031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك459اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيسيف الدين اياد كريم مامه خان5263201821011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك458ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيسماء عدنان علي عثمان5264201822149017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك457ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيكولزار فخر الدين محمدامين علي5265201822104018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك456ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتيا خالد محمد علي عباس5266201822347005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك452ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيدريا احمد عبد هللا محمد5267201822144016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك449ثانوية شفق للبناتكركوكادبيإيمان حسن سمين ابراهيم5268201822145002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك447ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيايالف احمد عبدهللا يادكار5269201822104007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك447ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيمالك سنان محمد عثمان5270201822108023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيوالء غسان صالح محراث5271201822117048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك441اعدادية تازة للبنينكركوكادبياحمد محمد نوري موسى5272201821018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439اعدادية السياب للبنينكركوكادبيوائل طه غائب حيدر5273201821078133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيرحمه حسن خلف ابراهيم5274201822117020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيمحمود محمد صالح محمود5275201841010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيافان صباح شكور نجم5276201842133006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيهدى نبيل طارق عبد الحليم5277201842109067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيساره محمد غازي عاصي5278201842334115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيئاران كاوه عمر عز الدين5279201841312001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكاحيائيمحمد نشأة حسن محمد5280201841045018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياسالم عصام خليل خالد5281201841030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيمريم قيس صادق ابراهيم5282201852121029

كلية اآلداب/جامعة كركوك419ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينه سليم محمد صالح5283201822332031

كلية اآلداب/جامعة كركوك418دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيهدى نهاد محمد شكور5284201822335056

كلية اآلداب/جامعة كركوك415ثانوية كونل للبناتكركوكادبييسرى كريم هايس مشوح5285201822113050

كلية اآلداب/جامعة كركوك412اعدادية شورش للبنينديالىادبييوسف موفق عبد الستار جاسم5286211821076051

كلية اآلداب/جامعة كركوك409إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيصكر ماجد محمد صالح5287201821221016

كلية اآلداب/جامعة كركوك408اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعبد الرحمن جمعة جميل محمد5288201821078051

كلية اآلداب/جامعة كركوك408ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبيديار صابر جاسم رميض5289201821215006

كلية اآلداب/جامعة كركوك408عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيرسول رشيد محمد ابراهيم5290201821259080

كلية اآلداب/جامعة كركوك408ثانوية القورية للبناتكركوكادبيضحى عبد هللا عجاج احمد5291201822110050

كلية اآلداب/جامعة كركوك407ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسراب حسن غالب كريم5292201822110042

كلية اآلداب/جامعة كركوك405اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياحمد عزمي ابراهيم عزيز5293201721081007

كلية اآلداب/جامعة كركوك405ثانوية القورية للبناتكركوكادبياسراء محمد نامق مدحت5294201822110002

كلية اآلداب/جامعة كركوك405اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيهمام علي احمد شاهر5295201821081069

كلية اآلداب/جامعة كركوك404اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيايمان عباس احمد جميل5296201822117008

كلية اآلداب/جامعة كركوك403إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيمحمد شهاب حمد عبد هللا5297201821221030

كلية اآلداب/جامعة كركوك403اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيمهند فرمان لطيف توفيق5298201821011050

كلية اآلداب/جامعة كركوك402اعدادية السياب للبنينكركوكادبيسيف غازي محي محجوب5299201821078148

كلية اآلداب/جامعة كركوك402ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمهربان ابراهيم مجيد حارس5300201822351009

كلية اآلداب/جامعة كركوك402عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبييوسف جاسم يوسف سمين5301201821259265

كلية اآلداب/جامعة كركوك401ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيايمان عدنان ابراهيم يادكار5302201822125008

كلية اآلداب/جامعة كركوك401اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبينور صباح شريف محمد5303181822181032

كلية اآلداب/جامعة كركوك400ثانوية القورية للبناتكركوكادبياية احمد قادر رضا5304201822110012

كلية اآلداب/جامعة كركوك400ثانوية العباد للبنينكركوكادبيهزاع قادر عبد الرزاق عبد هللا5305201821076029

كلية اآلداب/جامعة كركوك400اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبينور سامي خلف زيدان5306201822140043

كلية اآلداب/جامعة كركوك399ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيمحمد صدام حسين علي5307201821206070

كلية اآلداب/جامعة كركوك399اعدادية المصطفى للبنينكركوكادبيليث خليفة علي محمد5308201821036063

كلية اآلداب/جامعة كركوك398ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيهاله احمد جمعه صيهود5309201822159008

كلية اآلداب/جامعة كركوك398ثانوية تركالن المختلطةكركوكادبيسيف طه خليل ابراهيم5310201821224007

كلية اآلداب/جامعة كركوك398اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياسراء محمد شاكر محمد علي5311201822140007

كلية اآلداب/جامعة كركوك396اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيأحمد عزيز فاضل حافظ5312201721203004
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كلية اآلداب/جامعة كركوك394ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىادبيعبد الخالق احمد ابراهيم عباس5313171821203010

كلية اآلداب/جامعة كركوك394ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبيبسام رمان احمد طه5314201821202005

كلية اآلداب/جامعة كركوك394اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيعصام فخر الدين صالح يوسف5315201821203041

كلية اآلداب/جامعة كركوك393ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعلي حسين داود محمد5316201821016049

كلية اآلداب/جامعة كركوك391ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسماح محمد خلف محمود5317201822110044

كلية اآلداب/جامعة كركوك387ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبييوسف جودت جاسم قادر5318201821016091

كلية اآلداب/جامعة كركوك385اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيغازي فيصل عادل محمد صالح5319201821203048

كلية اآلداب/جامعة كركوك455دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات كركوكاحيائيشرين حميد خورشيد صالح5320201842336007

كلية اآلداب/جامعة كركوك431اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيرضاء قاسم خلف حمد5321201752102008

كلية اآلداب/جامعة كركوك429الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكتطبيقيليفيار جبار عبد هللا نور الدين5322201852338020

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمريم نجم الدين محمد حميد5323201822344031

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك424اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيآيه خميس احمد جدى5324201822102002

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك456ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقيفاطمه فاضل كريم مردان5325201852160002

كلية الطب/جامعة واسط691اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيرحمة هللا عبد السالم خضير ياسين5326261842102034

كلية الطب/جامعة واسط691ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبلسم عصام سلمان حبيب5327261842132018

كلية الطب/جامعة واسط691ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيسناء علي عبد خليف5328261842088066

كلية الطب/جامعة واسط690.6ثاتوية المتميزينواسطاحيائيمصطفى هشام زاير عبد هللا5329261841040038

كلية الطب/جامعة واسط690ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائياساور محمد قاسم محمد5330261842132009

كلية الطب/جامعة واسط690اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحيدر كاظم جواد راضي5331261841005031

كلية الطب/جامعة واسط690ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين محمد صخي جودة5332221841098043

كلية الطب/جامعة واسط689ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء محمد امين عيدان جعفر5333261842132048

كلية الطب/جامعة واسط689ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق كاظم مرهج5334221841098112

كلية الطب/جامعة واسط688ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيزهراء عبد الحسين موحان شكبان5335261842113007

كلية الطب/جامعة واسط687اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء سالم رشيد حميد5336261842102046

كلية طب االسنان/جامعة واسط683اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائيعلي جبار نعيمه حامد5337261841201113

كلية طب االسنان/جامعة واسط682اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيدعاء صفاء كاظم عبد5338261842096046

كلية طب االسنان/جامعة واسط682اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيفرح رعد ياسين طه5339261842102097

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.9ثاتوية المتميزينواسطاحيائيمحمد رحيم لطيف صالح5340261841040033

كلية طب االسنان/جامعة واسط680اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيمريم حسن حميد سلطان5341261842102101

كلية طب االسنان/جامعة واسط679اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيزينب مالح محسن بريع5342221842115035

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.8ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائياسراء محمد مصطاف كريم5343261842113003

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.3ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيشهد عبد المهدي خزام غشيم5344261842113014
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كلية طب االسنان/جامعة واسط678اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيحميدة صادق رهيف عريان5345261842109022

كلية طب االسنان/جامعة واسط678اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء سالم عبد السيد فياض5346261842080028

كلية طب االسنان/جامعة واسط678ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب موفق صاحب داود5347261842120099

كلية طب االسنان/جامعة واسط678اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيعبد هللا حامد عبد الساده علي5348261841202028

كلية طب االسنان/جامعة واسط678ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيتبارك نصير اسماعيل حمودي5349261842250160

كلية طب االسنان/جامعة واسط677اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيدنيا سليم مجيد عبد5350261842080019

كلية طب االسنان/جامعة واسط677اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيتقوى نوفل ياس ساده5351261842097022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط590اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقينمارق حسين عبد الرزاق ياسين5352261852080014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط577اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسن علي عبدالحسين صالح5353261851001014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط574ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيسرى فالح حسن علي5354221852141018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط564اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقييسر حسنين فالح حسون5355261852102042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط612ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيلينا حيدر علي عداي5356261842075057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط606اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائينهى مجيد يوسف سعيد5357261842103054

كلية العلوم/جامعة واسط581اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيرقية حسنين محمود جاني5358261842080023

كلية العلوم/جامعة واسط531اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيحنين ماجد غنتاب مال هللا5359261842080017

كلية العلوم/جامعة واسط495اعدادية فضة  للبناتواسطتطبيقيهمسه ستار رسن الزم5360261852095036

كلية العلوم/جامعة واسط485اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزينب حميد غضبان جابر5361261852097022

كلية العلوم/جامعة واسط482اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيساره عدنان محسن محمد5362261752097025

كلية العلوم/جامعة واسط481ثانوية البتول للبناتواسطتطبيقيديار علي خليل غني5363261852075009

كلية العلوم/جامعة واسط477اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيفالح عبدالحسن علوان مهاوش5364261851033047

كلية العلوم/جامعة واسط463اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيعلي هاشم داخل ازغير5365261851019040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط549اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيايه شوقي عباس عاشور5366261842096015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط508اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيابرار اياد ياسر خشان5367261842102002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط501اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء جمال رحمان بيجان5368261842102041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط488اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد مؤيد مهدي ظاهر5369261741010149

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط485اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيدانيه جواد عبد الكاظم حسين5370261852102010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط482ثانوية البتول للبناتواسطتطبيقيزهراء محمد هالل محمد5371261852075013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط477اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيزهراء فائز كريم منيهل5372261852102021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط465اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيمحمد حسام عبداالمير ياسر5373261851033053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيعلي زيدان خلف هادي5374261851020018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزينب احسان جابر حمود5375261852097020

كلية القانون/جامعة واسط516ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيريتاج عباس عبد عبد هللا5376261822076021
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كلية القانون/جامعة واسط515 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمرتضى محمد حسين بنيان5377261821006076

كلية القانون/جامعة واسط512اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيفاطمة طارق ياسين طاهر5378261822082023

كلية القانون/جامعة واسط508 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيصادق سعد حسين علي5379261821006039

كلية القانون/جامعة واسط502الخارجيونواسطادبيحسن  سالم  عبد الكاظم  شمخي5380261821400005

كلية القانون/جامعة واسط502اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبياسراء طالب منعم حبيب5381261822111004

كلية القانون/جامعة واسط502اعدادية الميمون للبنينواسطادبيزين العابدين مالك دعيل نايف5382261821033027

كلية القانون/جامعة واسط500اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيزينب سالم مزعل عكال5383261822102030

كلية القانون/جامعة واسط498اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعبدالوهاب رزاق خميس خصباك5384261821016031

كلية القانون/جامعة واسط497اعدادية الميمون للبنينواسطادبييوسف جعفر عارف مسلم5385261821033086

كلية القانون/جامعة واسط495اعدادية النعيم للبنينواسطادبيكرار سعد محمد مويع5386261821008050

كلية القانون/جامعة واسط491 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعبد هللا عدنان فنجان حسين5387261821006047

كلية القانون/جامعة واسط491اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيمريم عيسى سوادي عايز5388261822097027

كلية القانون/جامعة واسط479ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى عدنان علي شمخي5389261842132096

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط470ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حسين علي محمود5390111841203004

كلية الزراعة/جامعة واسط417اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمنيب مكي صبار شفيق5391261751001076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي هاشم حبيب عيدان5392261821006056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463اعدادية النور للبناتواسطادبيسميه فرحان كامل فرحان5393261822119031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيرسل صالح جاسم مطير5394261822103015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيمهند موفق عبد فهد5395281821013066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456اعدادية الميمون للبنينواسطادبيمحمد عدنان عبد نصار5396261821033069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبياحمد عاصي عكار سمير5397261821154002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450اعدادية الميمون للبنينواسطادبيسلطان جمال محسن سلطان5398261821033030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيزهراء سالم عبيد حسين5399261822097014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيحسين صالح عبد الحسن وثيج5400261821161007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443ثانوية جصان للبنينواسطادبيحسن محمد حسن مسلم5401261821036005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبينبراس فالح حسن سماوي5402261822074042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيحمزه عقيل سلمان محمد5403261841014025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464اعدادية القدس للبناتواسطتطبيقيشيماء رزاق ناجي شعالن5404261852104013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461اعدادية قلعة سكر للبنينذي قارتطبيقيعادل رزاق زيد برغوث5405221851030016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441اعدادية الزاكيات للبناتواسطتطبيقيمريم رعد ناجي عبود5406261852103023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439اعدادية القدس للبناتواسطتطبيقيزينب عبد المناف كنون سلطان5407261852104009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط518ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينرجس محسن سلوم صادق5408261842075065
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط503ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء علي كريم محسن5409261842250176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط495اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيعلي فرحان تركي عباس5410261841008017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط487اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائياحمد منصور صالح راجي5411261841027008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيحنين قاسم حسين شنداخ5412261842088026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيعلي حيدر عيسى عبيد5413261851009034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط525اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيمصطفى عماد كاظم صجم5414261851009066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط505اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيحسين علي صبر عبد5415261851021007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيزهراء جبار فليح عذيب5416261852107012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطتطبيقيقاسم عمران فنجان هالل5417261751023045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيخضير عباس جابر خليف5418161851139039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط570ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيفاطمه علي سرحان غبن5419261822151011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط545اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيصفاء منصور محسن مشكور5420261822097022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط539اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيضياء مطر رحيل عودة5421261821056036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيزينب حبيب مروح ناصر5422261822074019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515اعدادية االحرار للبناتواسطادبيرتاج رسن علي حمود5423261822106008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيغفران ماجد عبد الصاحب كريم5424281822093049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505اعدادية الغدير للبناتواسطادبيتبارك فرحان عباس راضي5425261822086010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار سامي فطاس شارع5426141821040032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيحنين عبد الرزاق رسول كريم5427261822128006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477اعدادية السياب للبنينواسطادبيسجاد عباس جميل عالوي5428261821045017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبينبأ ولي عبد االمير علي5429261822084036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467اعدادية اليسر للبناتواسطادبيآيات عبد الحسن ناصر جاسم5430261822109001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466اعدادية االحرار للبنينواسطادبيحمزه صالح عبد الحسن السني5431261821018024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيزهراء محسن غياض صالح5432261822128010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463الخارجيونواسطادبيسيف   محسن  غياض  صالح5433261821400018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيعبير حمد هللا كرم بشارة5434261822091032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيحيدر صبيح سلمان عبد5435221821018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيبنين جاسم محمد سحيب5436261822089006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457اعدادية اليسر للبناتواسطادبيتبارك حسين علي شعالن5437261822109014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455ثانوية الفاطمية للبناتواسطادبيفاطمة مجيد خلوهن نعمه5438261822081024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيفرح لطيف يوسف سعيد5439261822102043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448اعدادية فضة  للبناتواسطادبينور الزهراء مؤيد عاصي حمود5440261822095033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443اعدادية فضة  للبناتواسطادبيهدى عبد الكاظم علوان يونس5441261822095035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيفاطمه علي عباده جاسم5442261822092016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439ثانوية جصان للبناتواسطادبيدعاء فالح فرحان عليوي5443261822071008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيحسن محمد حسن نمر5444261821154006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538ثانوية الفاطمية للبناتواسطاحيائيتبارك علي سرحان عياز5445261842081008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530ثانوية نور الزهراء للبناتواسطاحيائيعال ليث محمد علي5446261842133011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد مصطفى عيسى عبد5447221841058059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى حيدر خير هللا عبد العزيز5448221842204083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيتبارك جبار محمد مطر5449261842102021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيزهراء محمد جاسم مهيد5450261842076012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504ثانوية نور الزهراء للبناتواسطتطبيقيزينب حسين سعدون عباس5451261852133003

كلية اآلداب/جامعة واسط428اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيمنتظر مهدي علي شناتي5452221821055064

كلية اآلداب/جامعة واسط416اعدادية االحرار للبنينواسطادبيصالح جاسم محمد دهيدي5453261821018033

كلية اآلداب/جامعة واسط414اعدادية اليسر للبناتواسطادبيساره فاضل بربوتي جاسم5454261822109035

كلية اآلداب/جامعة واسط411اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي تركي خلف عباس5455261821047110

كلية اآلداب/جامعة واسط410ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبيعلي رياض منخي جبر5456261821166006

كلية اآلداب/جامعة واسط407ثانوية التاميم للبناتواسطادبيتبارك عبود زغير عبد زيد5457261822101007

كلية اآلداب/جامعة واسط407ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطادبيفارس محمد عبيد خليف5458261821160011

كلية اآلداب/جامعة واسط406اعدادية االحرار للبنينواسطادبيحسن هيثم شطيب ظاهر5459261821018016

كلية اآلداب/جامعة واسط404اعدادية السياب للبنينواسطادبيمحمد علي كريم شخيتر5460261821045047

كلية اآلداب/جامعة واسط401اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيمصطفى كريم شالكه عباس5461261821201157

كلية اآلداب/جامعة واسط400اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيفواز شهاب كاظم شاهين5462261821047132

كلية اآلداب/جامعة واسط398ثانوية التاميم للبناتواسطادبيهدى كريم حسين جواد5463261822101035

كلية اآلداب/جامعة واسط397ثانوية المجدات للبناتواسطادبيتقوى حسين تبينه كشي5464261822136006

كلية اآلداب/جامعة واسط392ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيحميد راضي بريسم خليفة5465141821032018

كلية اآلداب/جامعة واسط390اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا فاضل خلف هللا جبر5466121821005033

كلية اآلداب/جامعة واسط390اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيهنوف مالك معارج نصار5467261822093070

كلية اآلداب/جامعة واسط390اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيشذى الورود جبار راضي شاهين5468261722102035

كلية اآلداب/جامعة واسط389اعدادية الهدى للبناتواسطادبيناديه باسم عبد الرزاق جابر5469261822090020

كلية اآلداب/جامعة واسط389اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبينبيل علي خضير فرحان5470261821043049

كلية اآلداب/جامعة واسط387ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة محمد زيد فليفل5471281822093055

كلية اآلداب/جامعة واسط446اعدادية المناهل للبناتواسطتطبيقيجنان قاسم محمد حسين5472261852115004
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيفاطمه كامل جاسم محمد5473261822135015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط438ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيعبير علي عبد الحسن شياع5474261822175009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيصبا صالح حسن علي5475261822110033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيمصطفى هادي مهدي عتيج5476261821155029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433ثانوية االقصى للبناتميسانادبيزهراء مؤيد جبار رسن5477281822071026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيمريم خليفه هليل علي5478261822112021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحسين هادي سعدون محسن5479261721016011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيحوراء طالب سعد مطلك5480261822110013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط430اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيزينب محمد عراك مغير5481261822074021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيتبارك فراس احمد كريم5482261822110010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيحوراء علي عطوان كاظم5483261822135004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط427ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيوالء عبد االمير صكب شياع5484261822175012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيوجدان رحيم راضي فرحان5485261822135019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط424ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيزهراء محمد حسين خلف5486261822135009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمنار رضا فياض عبد الحسن5487261822111047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمنى صالح علوان عويز5488261822111048

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط419اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيساره كريم عيسى سعيد5489261822111029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط419اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيطيف وليد عبد صبيح5490261822111037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيرياض كاظم برزان ذويه5491261821017030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبينور رحيم جاسم محمد5492261822111053

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط418اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبياريام محمد احمد عبد الحسن5493261822111003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط417اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمصطفى عباس حسين كاظم5494261821044063

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط417ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعلي محمد مزعل حاجي5495281821010042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط417ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيآيات حسن عباس هليل5496261822135002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط416ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيمحمد مجيد ضاحي ثامر5497261821161017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط416اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزهراء محمود كطيف ربيع5498261822111025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط415ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبياسالم سعد علوان مجيد5499261821156003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط414ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطادبيمحمد غالب عنز مهدي5500261821205034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيمصطفى فاضل حسن عبود5501261841173033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيزهراء ناجي كامل نعمه5502281852068027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطتطبيقيعادل محمد مزعل سلطان5503261851203018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيحسن هادي كاظم جبر5504231851164006
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقيفاطمة حكيم كريم خليف5505221852216012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسن جميل عبد االمير نعمه5506291851100044

كلية الطب/جامعة ميسان690اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيساره كريم مويح نشمي5507281842062034

كلية الطب/جامعة ميسان690اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيسجاد رياض قاسم علوان5508281841008020

كلية الطب/جامعة ميسان689اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمنتظر نعيم عبد الرضا حسين5509281841001126

كلية الطب/جامعة ميسان689اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمنتظر باسل مجيد عزيز5510281841008069

كلية الطب/جامعة ميسان688.8ثانوية المتميزينميساناحيائيعبد الصاحب حسين عبد الحسن عبد علي5511281841026016

كلية الطب/جامعة ميسان687ثانوية النضال للبناتميساناحيائيسجى ماجد قاسم وهام5512281842050033

كلية الطب/جامعة ميسان687ثانوية المتميزاتميساناحيائيصفا احمد رحيم احمد5513281842079021

كلية الطب/جامعة ميسان686ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيابرار عبد الجبار فاضل علي5514261842132008

كلية الطب/جامعة ميسان685.9ثانوية المتميزينميساناحيائياحمد مضر خليل عبد نجم5515281841026006

كلية الطب/جامعة ميسان685.2اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيذو الفقار علي فنجان حسناوي5516281841151077

كلية الطب/جامعة ميسان684ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمنتظر اركان كاظم راشد5517261841038117

كلية الطب/جامعة ميسان684ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيآيه هادي والي سلمان5518281842065004

كلية الطب/جامعة ميسان683اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي فاضل جمعه عوده5519281841001070

كلية الطب/جامعة ميسان683ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيهالة عالء عبد الحسين ثابت5520281842052105

كلية الطب/جامعة ميسان682ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيعفاف عادل حميد مشجل5521261842132071

كلية الطب/جامعة ميسان682اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمصطفى صفاء محسن كاظم5522281841008067

كلية الطب/جامعة ميسان681.8ثانوية المتميزاتميساناحيائينور سمير جاسم صباح5523281842079032

كلية الطب/جامعة ميسان680ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائينور عباس جلوب صالل5524281842066036

كلية الطب/جامعة ميسان680اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمحمد كاظم شويل خضير5525281841008060

كلية الطب/جامعة ميسان680ثانوية السالم للبنينميساناحيائيحسين علي حسن عطيه5526281841005006

كلية الطب/جامعة ميسان680ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيهاجر عدنان بدر ياسين5527281842096010

كلية الطب/جامعة ميسان679.5ثانوية المتميزينميساناحيائيزين العابدين عدنان حمود فعل5528281841026014

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.2ثانوية المتميزينميساناحيائيعلي رحيم صبري خريبط5529281841026020

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.5ثانوية المتميزاتميساناحيائيحنين مخلص نجم عبود5530281842079013

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيسجاد صالح حسن جازع5531281841006062

كلية طب االسنان/جامعة ميسان678ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء علي زيارة عوض5532281842190043

كلية طب االسنان/جامعة ميسان678ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيرشا اسماعيل عريبي نافل5533281842052023

كلية طب االسنان/جامعة ميسان677اعدادية البيان للبناتميساناحيائيهدى سعيد ابو الهيل جهيد5534281842078061

كلية طب االسنان/جامعة ميسان676.1ثانوية المتميزاتميساناحيائينور الزهراء اسامة قيس نعمة5535281842079031

كلية طب االسنان/جامعة ميسان676ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيأبرار عالء يوسف عيسى5536261842116001
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان675ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفدك وائل عبد الرزاق فليح5537261842132085

كلية طب االسنان/جامعة ميسان674ثانوية االقصى للبناتميساناحيائيزينب عبد الكريم علي زيني5538281842071002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم عقيل ناصر عباس5539161842165413

كلية طب االسنان/جامعة ميسان674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك نعيم حلو حمد5540161842165098

كلية طب االسنان/جامعة ميسان674اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيجميلة عبد الجليل عباس احمد5541161842225015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان674ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزهراء احمد نعيم حسوني5542281842069024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان674اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمجتبى جعفر عبد العزيز عبد علي5543281841008044

كلية طب االسنان/جامعة ميسان673.9ثانوية المتميزينميساناحيائيحسن علي راضي محسن5544281841026008

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزينب مهند عبد الكاظم حسين5545281842190050

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزهراء كريم سهيمه عبد هللا5546281842063021

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيميادة مؤيد علو حسن5547281842055066

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائينبأ محمد ابراهيم حسن5548281842066032

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677اعدادية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء صاحب كاظم عبيد5549281842059044

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرؤى علي حسين عبد علي5550221842141050

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيطيبه حسيب حنون كاظم5551221842168022

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيعلي الرضا خضر كريم عاشور5552281841008027

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيحنين علي صالح جابر5553281842190023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي خلف شحيت حسين5554281841001059

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيفاطمة ستار جبار متعب5555281842061024

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674.3ثانوية المتميزينميساناحيائيمقتدى عبد الباري صكبان سالم5556281841026038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيشهد علي حسين جاسم5557231842154057

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيوقار صادق تركي حسن5558231842137035

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد بشار سعيد حمدي5559231841020225

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيهدى عوده عباس موسى5560261842250211

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيضحى عباس كريم حمد5561161842165297

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسن فاضل حسن5562161842165339

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين سمير خلف عاتي5563161841060030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان598اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد الرضا سوادي علي5564281851001134

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان660اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيدانيال عبد االمير طعيمة غضيب5565281852060016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان653اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيمينا عبد المنعم كاظم منشد5566281852063027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان651اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيكرار ابا ذر نجم عبيد5567281851001101

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان651اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقييوسف ابوغازي عبد الحسين حسون5568291851002140
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان649اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحسين علي دهيم كاظم5569281851018018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان648ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمجتبى محمد كاطع عبد5570281851012055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان646اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي لطيف حساني مشحوت5571281851009053

كلية العلوم/جامعة ميسان668ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء عبد شغيت عوفي5572281842052035

كلية العلوم/جامعة ميسان564اعدادية البيان للبناتميساناحيائيزهراء كريم محمد حاتم5573281842078023

كلية العلوم/جامعة ميسان561اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيفاطمة عبد المناف علوان حسن5574281842070046

كلية العلوم/جامعة ميسان553ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينور الهدى محمد عمران موسى5575281842052099

كلية العلوم/جامعة ميسان541ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيصفا مهند خليل ميرزا5576281852054017

كلية العلوم/جامعة ميسان539اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيبراء نعيم سالم عباس5577281852055007

كلية العلوم/جامعة ميسان535اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزهراء رحيم عباس صوب هللا5578281852070024

كلية القانون/جامعة ميسان470اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعلي عبد الرضا جلوب مظلوم5579281821002055

كلية القانون/جامعة ميسان459للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزينب حيدر عبد الواحد كاظم5580281822094031

كلية القانون/جامعة ميسان454اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعباس رحيم شنيشل مزعل5581281821002042

كلية القانون/جامعة ميسان451ثانوية النور االهلية للبنينميسانادبيعلي حسين قاسم احمد5582281821024002

كلية القانون/جامعة ميسان446ثانوية المشكاة االهلية للبناتميسانادبينور الهدى عبد الرزاق ناجي صالح5583281822089016

كلية القانون/جامعة ميسان444ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيمنتظر احمد عبد الرضا جبر5584281821019087

كلية القانون/جامعة ميسان444اعدادية االندلس للبنينميسانادبيمصطفى فالح حسن علي5585281821009033

كلية القانون/جامعة ميسان441اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيعمار سعد شنيشل خالل5586281821151151

كلية القانون/جامعة ميسان438ثانوية الميمونة المسائية المختلطةميسانادبيمصطفى شمخي جابر منصور5587281821154019

كلية القانون/جامعة ميسان437اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيشفق كريم كاظم محمد5588281822063033

كلية القانون/جامعة ميسان436ثانوية المستقبل االهلية للبناتميسانادبيحنين فاضل محسن حسن5589281822087003

كلية القانون/جامعة ميسان435ثانوية السالم للبنينميسانادبيأحمد كاظم سفيح خلف5590281821005005

كلية القانون/جامعة ميسان434ثانوية البتول للبناتميسانادبيزهراء احمد زبون محل5591281822056028

كلية القانون/جامعة ميسان434ثانوية السالم المسائية المختلطةميسانادبيابراهيم خليل داخل سلطان5592281821153001

كلية القانون/جامعة ميسان434ثانوية ميسان للبنينميسانادبيعباس فرحان الشنف عاتي5593281821027039

كلية القانون/جامعة ميسان434ثانوية بني هاشم المختلطةميسانادبيسجاد نصير حسون سالم5594281821106011

كلية القانون/جامعة ميسان432ثانوية كميت للبناتميسانادبيتبارك احمد غازي فلحي5595281822067007

كلية القانون/جامعة ميسان432اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيمريم عبد العظيم جارح وهيب5596281822063046

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435اعدادية البيان للبناتميسانادبيرسل قيس حطاب ادهيم5597281822078020

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان429ثانوية النضال للبناتميسانادبيزينب رشيد عباس صبيح5598281822050039

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428اعدادية الزوراء للبناتميسانادبينور الهدى محمد قاسم محمد5599281822070062

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيعذراء حسن فالح وهيم5600281822091037
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كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425ثانوية االقصى للبناتميسانادبيزهراء عبد صخيري حجي5601281822071022

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيفاطمة محمد حسين جبر5602281822090032

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424ثانوية كميت للبناتميسانادبيضحى كريم جمعة لجوكي5603281822067024

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان420ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيشهد فريد عبادي محسن5604281822091035

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان420ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيايات حكيم جاسم فريج5605281822091004

كلية التمريض/جامعة ميسان639اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيعباس فاضل مذبوب طاهر5606241841011038

كلية التمريض/جامعة ميسان637إعدادية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيعلي عماد ناظم نومي5607231841205018

كلية التمريض/جامعة ميسان634ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيمريم عامر ابراهيم عبد الكريم5608281842069052

كلية التمريض/جامعة ميسان629ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيايناس طالب حسن زاير5609281842058005

كلية الزراعة/جامعة ميسان422ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيزهراء صباح مخرب جوي5610281852065017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيفاطمه كريم جبل حمود5611281822062083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان437اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمرتضى لطيف صادق جعفر5612281841006122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان409ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد ناظم عبيد كاظم5613231841257123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان465ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيسجى سالم عيدان عويز5614281852190026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان461اعدادية العمارة للبناتميسانتطبيقيحوراء عبد النبي حمدان الزم5615281852059007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيزهراء ناجي عبد هللا عباس5616281852051029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيدعاء يسر عصمان شنشول5617281852050022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان451ثانوية جابر بن حيان للبنينميسانتطبيقيحسن جواد كاظم حميد5618281851023003

كلية التربية/جامعة ميسان526للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيعال ياسين عبد هللا حمود5619161822295011

كلية التربية/جامعة ميسان518ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيمحمد جمعه حسين كريم5620281821039039

كلية التربية/جامعة ميسان518اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبييوسف منصور محسن حسين5621281821017051

كلية التربية/جامعة ميسان514اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء حاتم وجر حسوني5622281822062033

كلية التربية/جامعة ميسان507ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيأميره حمزه سحور جاسم5623281822077001

كلية التربية/جامعة ميسان504ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيايمان محسن ريس ديعم5624281822077013

كلية التربية/جامعة ميسان502ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبياسماء حسن عبد الواحد عباس5625281822092005

كلية التربية/جامعة ميسان495اعدادية البيان للبناتميسانادبيبشرى احمد خليل ابراهيم5626281822078007

كلية التربية/جامعة ميسان512اعدادية البيان للبناتميساناحيائيهدى احمد لطفي جاسم5627281842078060

كلية التربية/جامعة ميسان504اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيغدير جبار كاظم سعد5628281842070036

كلية التربية/جامعة ميسان500اعدادية فضة  للبناتواسطاحيائيميسان نعمه سعيد عرير5629261842095028

كلية التربية/جامعة ميسان490ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيمعصومة ناصر درباش رسن5630281842190083

كلية التربية/جامعة ميسان482اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيفاطمة هشام علي محسن5631281842070049

كلية التربية/جامعة ميسان536ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيفاطمة ستار جابر موزان5632281852083028
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كلية التربية/جامعة ميسان533اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيايات زهراو علي جويت5633281852060006

كلية التربية/جامعة ميسان528ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيازل علي نعيم كاظم5634281852068003

كلية التربية/جامعة ميسان522ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيحنان خلف جعاتي حسن5635281852190009

كلية التربية/جامعة ميسان518اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزهراء حسين عطروز مطير5636281852063013

كلية التربية/جامعة ميسان515اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي جبار ناصر ذجر5637281851151340

كلية التربية/جامعة ميسان511ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيايات كامل سعيد علوان5638281852058007

كلية التربية/جامعة ميسان511اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيبنين عالء مجيد جوني5639281852070009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان523ثانوية البتول للبناتميسانادبيحنان سعد محمد داغر5640281822056018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501اعدادية البيان للبناتميسانادبيرسل رحيم عباس محمد5641281822078019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496ثانوية البتول للبناتميسانادبيرسل فاضل عباس غليم5642281822056024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزهراء غانم عبد الكاظم عبد الحسن5643281822073038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيغيث عبد شغيت عوفي5644281821002064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453ثانوية الميمونة للبنينميسانادبياذياب حسن سالم كريم5645281821019005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيتبارك علي هادي كاظم5646281822091011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452ثانوية البتول للبناتميسانادبيسارة صالح حافظ عبود5647281822056054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيسجاد كاظم عبد الساده صحن5648281821151091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزينب محمد راضي فهد5649281822077043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450ثانوية دجلة للبنينميسانادبيعبد السالم فاضل محمد عبد هللا5650281821012031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزينب محمد نسيم ظاهر5651281822080024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبياخالص ناصر بدر سلمان5652281822066001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمرتضى مزهر نعيم جبر5653281821018055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449ثانوية البتول للبناتميسانادبيتقى سعدون جابر خليفة5654281822056016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448ثانوية الميمونة للبناتميسانادبياسراء صباح محسن راضي5655281822073001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448ثانوية كميت للبناتميسانادبيشهد عيسى جاسم عبد الرضا5656281822067020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448ثانوية المشرح للبناتميسانادبيحنين محمد زامل كاظم5657281822072007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448ثانوية البتول للبناتميسانادبيزهراء سعد زوره كريدي5658281822056032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447ثانوية البتول للبناتميسانادبيتبارك جواد جاسب حسن5659281822056015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيسارة عبد هللا محمد رخيص5660281822055032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447ثانوية البتول للبناتميسانادبيزينب حسين عبعوب فالح5661281822056041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447ثانوية التحرير للبناتميسانادبيايات ثجيل قاسم علي5662281822057002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزينب احمد صالح جيجان5663281822073044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزينه حسين عباس رحيمه5664281822095023
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبينبراس ناظم رحيم جابر5665281822190060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبياسماعيل محمد مجبل اسماعيل5666281821151021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيضحى كاظم محراث سيد5667281822062073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزينب مصطفى جبار حسين5668281822070032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيمها باد حيدر حسين انبيت5669281822061048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبينور الهدى علي جبار علك5670281822092073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيفاطمة منجد عبد السادة مجيد5671281822073059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيطيبة احمد مجبل بوهان5672281822061037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيطيبه محمد نعمه شالش5673281822093046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبياحمد كاظم جمعة عكلة5674281821017002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيطيبة هاشم محمد شميل5675281822055040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيحنين سعد ناصر حمد5676281822088018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء حسين هاون مهدي5677281822050023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442ثانوية كميت للبناتميسانادبياالء عزيز شراتي سلطان5678281822067004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442ثانوية العذراء للبناتميسانادبيزهراء ماجد حسن سدخان5679281822058016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441ثانوية كميت للبناتميسانادبيزهراء ثائر خلف جاسم5680281822067013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441ثانوية البتول للبناتميسانادبيالرا حيدر احمد حسن5681281822056081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440اعدادية البيان للبناتميسانادبيريم رائد فالح مهدي5682281822078023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيضحى فاضل رحيم حبيب5683281822094038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيساره محسن عبد الحسين زوره5684281822094033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيوالء سعد عبد الواحد كبيش5685281822090060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439اعدادية الزوراء للبناتميسانادبينور صباح احمد سالم5686281822070063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيقاسم ضاحي وادي طوفان5687281821013050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيحوراء سبتي كاظم رحيمه5688281822090008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438ثانوية البتول للبناتميسانادبينبأ محمد حسين لعيبي5689281822056088

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444اعدادية البيان للبناتميساناحيائيساره غالب رجي مطشر5690281842078033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزهراء اياد كاظم داود5691281842055021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيابراهيم طالب غني حسون5692231841165001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيسجاد حسن فيصل حاتم5693281841151083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائياحمد مصدق عبد المطلب عرمش5694281841151013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان414ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيتبارك فالح حسون جبر5695281842069009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411ثانوية الجهاد للبنينذي قاراحيائيمروان طالب خضير شياع5696221841078021
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان410اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائياحمد كمال عبد الزهرة جبر5697281841008004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائياحمد صبيح حسون حميد5698281841151008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيفؤاد مسير ونان عجه5699221841307084

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيطيبه حسين سعيد راضي5700221842323107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيالبتول كريم راشد جابر5701281852070002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيعمار عبد الرضا جبير خليفه5702281751020023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزينب باني ازياره كاظم5703281852050039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيرسل كريم خيكان واوي5704281852083005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقياحمد زامل زهراو راضي5705281851017006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء عقيل جبار فالح5706281852050032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيايات جاسم عباس صبر5707281852081002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيصبا مزهر محمد موزان5708281852058017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيضياء فرحان ارحيمه متيعب5709281851018035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الحسن كاظم جعفر5710281851151367

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيالطاهر عزيز عبد الحسين عالوي5711281851018008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471ثانوية الدكتور عمار شذر االهلية للبناتميسانتطبيقيرفل عقيل عبد الرزاق ياسين5712281852086005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيعذراء خضير زامل عودة5713281852055049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467ثانوية كميت للبناتميسانتطبيقيسارة عارف صابر زمام5714281852067012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466ثانوية قلعة صالح للبناتميسانتطبيقينسرين علي مهدي محمد5715281852066015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيفاطمة يحيى عبود حسن5716281852055058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيهيثم كاظم عبد علي موسى5717281851018093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمقتدى حسن رشك طالب5718281851022083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيرغد مزهر هاشم كاظم5719281852077027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيتمارا ثائر عبد المجيد موسى5720281852078011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462ثانوية سيناء للبناتميسانتطبيقيشهد علي حسن دفار5721281852064006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيمصطفى كاظم غانم نعيمة5722281821017043

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451اعدادية اليمامة للبناتميسانادبينبأ رشدي محيبس شاطي5723281822063052

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451اعدادية الزوراء للبناتميسانادبينور الهدى خضير طاهر عبيد5724281822070060

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450الخارجياتميسانادبياسيا عباس نعمة خلوفي5725281822401002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445اعدادية البيان للبناتميسانادبينور الهدى علي حاتم حسان5726281822078047

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيعلي سعد عبد لفتة5727281821011039

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيتبارك علي مفتن حسين5728281822070011
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439ثانوية النضال للبناتميسانادبيمها احمد لعيبي جاسم5729281822050074

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439اعدادية الثورة للبنينميسانادبيباقر محمد بدر عكله5730281821001010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيطيبة علي يوسف حميدي5731281822066022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيشيماء هادي كاظم ميذاب5732281822190033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيمريم هادي جابر اسماعيل5733281822077070

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيمنار كاظم محسن حرف5734241852088017

كلية الطب/جامعة المثنى688ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى عباس شنته شغيت5735221842421056

كلية الطب/جامعة المثنى687اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين علي طه عبدهللا5736271841014046

كلية الطب/جامعة المثنى686.5ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيفاضل خضير بري\ ابراهيم5737241841041001

كلية الطب/جامعة المثنى686اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي برهان حسن فريح5738261841001100

كلية الطب/جامعة المثنى686اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمفيد جواد كاظم يونس5739221841036198

كلية الطب/جامعة المثنى682ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب باسم حبيب ياسين5740291842065042

كلية الطب/جامعة المثنى680ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك رعد عزيز حسين5741221842203024

كلية الطب/جامعة المثنى680ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسجى منصور هالل محمود5742291842085097

كلية الطب/جامعة المثنى680ثانوية الشذرات للبناتالمثنىاحيائيزهراء فاضل عبد عباس5743291842077017

كلية الطب/جامعة المثنى679اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قاراحيائيمهدي احمد مهدي رضيوي5744221841311080

كلية الطب/جامعة المثنى679ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيكرم بسيم مزهر جراد5745221842412043

كلية الطب/جامعة المثنى679اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيبنين داخل عباس عبد النبي5746291842057048

كلية الطب/جامعة المثنى679ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسجى جبر فتيني مناحر5747291842085094

كلية الطب/جامعة المثنى678اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين عالء ياس عبد5748291841003089

كلية الطب/جامعة المثنى678ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائياماني فاضل خضير فاضل5749221842421005

كلية الطب/جامعة المثنى677ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين جاسم محمد كاظم5750221841076024

كلية الطب/جامعة المثنى677االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد هللا مزبان صيهود5751221841003222

كلية الطب/جامعة المثنى677اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرانيا احمد جواد كاظم5752291842057096

كلية الطب/جامعة المثنى677اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيجعفر رحم صاحب عبد علي5753221841033017

كلية الطب/جامعة المثنى677ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيايالف وسام غالي عطشان5754291842053008

كلية الطب/جامعة المثنى676اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين محمد جلوب الزم5755131841026010

كلية الطب/جامعة المثنى676اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائييقين عبد العباس نعمه شناوه5756221842105119

كلية الطب/جامعة المثنى675للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء صفاء رشك جبار5757221842112028

كلية الطب/جامعة المثنى675اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائياحمد محمد كاظم بعيوي5758241841011008

كلية الطب/جامعة المثنى675ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مجيد موحان ثجيل5759221842113106

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمسار مهدي جاسم عجيرش5760291842160054
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى679ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيشهد حسن محمد مجيد5761291842085107

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.4ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيحسن هادي محسن حسين5762291841020007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيبشائر مؤيد عبد والي5763291842160008

كلية طب االسنان/جامعة المثنى677ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء طالب نعمه جعفر5764291842065037

كلية طب االسنان/جامعة المثنى676ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمالك طالب عدنان برتو5765221842185081

كلية طب االسنان/جامعة المثنى676ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران عبد علي عويد جعفر5766221842203086

كلية طب االسنان/جامعة المثنى675ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيبنين عبد الرسول عبد الجبار عبد الوهاب5767291842065013

كلية طب االسنان/جامعة المثنى675ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيافياء خضير عباس حسين5768221842113014

كلية طب االسنان/جامعة المثنى674.5ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائياديان نصر هللا عواد داود5769221842159003

كلية طب االسنان/جامعة المثنى674ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيحنين فاضل سامي عبد الخضر5770291842071025

كلية طب االسنان/جامعة المثنى674اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمة ابراهيم رسول حسين5771291842052193

كلية طب االسنان/جامعة المثنى674ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين هبر عويد5772221842203048

كلية طب االسنان/جامعة المثنى674اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيحمزة حسن ناصر جبار5773221841021030

كلية طب االسنان/جامعة المثنى674اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيعلي محمد عبد علي شباك5774221841006017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673.3ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيشاهين رسول علي حسين5775291841020017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673.3ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينجوان عوده محمد عليخ5776221842421054

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيوسناء عبد الرحمن عبد االمير عبد الحسين5777221842112064

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم جهيد فليح5778221842323201

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي مدلول مغني5779291842085066

كلية الصيدلة/جامعة المثنى679ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيزهراء رزاق حسن كاظم5780291842160025

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائينور الزهراء باسم قاسم كاظم5781251842058037

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبدالحسين سعد وادي5782241842080073

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسن رافد كريم محمد5783291841007045

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيميس غالب جمعه عداي5784291842051226

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيحوراء كامل صابر حسين5785221842323049

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمة ستار متعب حلو5786291842052202

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم محمد دعبول5787221842323200

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه اسماعيل صاحب ناجي5788241842097026

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيدنيا عباس جميل خضير5789291842052086

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيطيبة محسن علي عباس5790221842112047

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب قحطان عدنان ذخر5791221842139104

كلية الصيدلة/جامعة المثنى675ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيتبارك رحيم سايل شغيب5792291842050035
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى675ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيساره عباس عطيه حليحل5793221842414056

كلية الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيزهراء رسول غالي عباس5794291842058025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى581اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيتبارك فيصل غازي حميدي5795291852052018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى579االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد سعيد محمد خضير5796291851007173

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى575اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيزهراء جاسم محمد حسين5797291852052036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى574ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز عدنان محمد شريف اسحاق5798161851085067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى571ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقينرجس غازي علي حمزة5799291852085025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى626ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياشواق خير هللا حسين ماذي5800291842050011

كلية العلوم/جامعة المثنى570ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيهدى حسن محمد عيسى5801291842053096

كلية العلوم/جامعة المثنى539ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب حيدر كامل غازي5802291842085079

كلية العلوم/جامعة المثنى549ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء حيدر محمد زالم5803291852065006

كلية العلوم/جامعة المثنى507ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيمروه حيدر حبيب عفريت5804291852085021

كلية العلوم/جامعة المثنى499اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىتطبيقيحسناء هادي حمزة خليف5805291852070005

كلية العلوم/جامعة المثنى492االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي سعد فاضل غالي5806291851007124

كلية العلوم/جامعة المثنى486ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيكوثر حيدر عبد والي5807291852054060

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى507ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء عماد عبد االمير مكطوف5808291842050079

كلية القانون/جامعة المثنى469االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمحمد حسين شريف حسين5809291821017258

كلية القانون/جامعة المثنى467الخارجياتالمثنىادبيحياة  مرسال ثامر حمود5810291822401020

كلية القانون/جامعة المثنى466ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيبنين شاكر عجه زغيرون5811291822050020

كلية القانون/جامعة المثنى455ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيحسين كاظم حسين علي5812291821006015

كلية القانون/جامعة المثنى454ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيبشائر عمار علي رداد5813291822064010

كلية القانون/جامعة المثنى443االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيسجاد باسم رضا جابر5814291821017128

كلية القانون/جامعة المثنى442ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيزين العابدين عبد الجليل هول عريان5815291821006022

كلية القانون/جامعة المثنى497ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمحمد الباقر عماد كاظم اسماعيل5816291841013039

كلية القانون/جامعة المثنى485ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقينور الهدى محمد فضل كاظم5817291852160032

كلية التمريض/جامعة المثنى637اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيأمير حامد عدنان غازي5818241841006002

كلية التمريض/جامعة المثنى637ثانوية الشذرات للبناتالمثنىاحيائيرواء كاظم جار هللا عبود5819291842077016

كلية التمريض/جامعة المثنى636اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمياسم جاسم محمد سوادي5820291842052235

كلية التمريض/جامعة المثنى633ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين كريم سعد كزار5821151841071067

كلية التمريض/جامعة المثنى632اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيسجى جفات غبن حتحوت5822291842051162

كلية التمريض/جامعة المثنى618اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائياروى صباح فاضل لهمود5823291842052006

كلية التمريض/جامعة المثنى609اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيتبارك عبادي كاطع مدلل5824291842056020
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كلية التمريض/جامعة المثنى608اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحوراء صباح جاسم محمد5825231842120041

كلية التمريض/جامعة المثنى607اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب باسم عباس جالب5826291842051132

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى443اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد كريم عبد هللا حسين5827291841003277

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى439ثانوية الكوت االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى فيصل حسين حاجم5828261841042016

كلية الزراعة/جامعة المثنى413االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيطيف الدين عوده صالح محمد5829291751007109

كلية الزراعة/جامعة المثنى407ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىتطبيقينبأ ماجد صاحب جواد5830291752059012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزهراء شريف مرداس عميش5831291822084025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيايثار باقر مرزوك صالل5832291822057015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمنتظر سمير فاضل منشد5833291821001172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى438اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبينور الهدى محسن تركي بحر5834291822060141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى435اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيمسار عناد عيسى جواد5835291822057103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى431اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيخالد فالح رحيم موازي5836291821014079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى427ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيامل صبري ساجت مشعب5837291822069012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى427اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيرضوان نافع جادر عطيه5838291821028074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيجاسم محمد مطر عبار5839291821008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىادبيروزه مهدي زغير عبد5840291822082010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى423ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيبنين ستار كاظم وزير5841291822084012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى432ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيرواء كامل عبد النبي شناوه5842291842085054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيغاده حيدر عبد الوهاب عبد الرزاق5843291742065052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي هاشم عزيز محمد5844291851007137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقيحسين علي شهيد جواد5845291851013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460ثانوية الشذرات للبناتالمثنىتطبيقيكفاء عبيد عبد علي5846291852077030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيلقاء حسين عليوي كريم5847291852057108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىتطبيقيزمن جميل رحيمه عالج5848291852070007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيزينب حكام خضير عاشور5849291852054031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيتبارك مكي كاظم لوفه5850291852085005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب باسم فاضل موسى5851291842051133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى497اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى عبد الخالق فضل زغيرون5852291841002167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى487اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد شهد صافي5853291842052137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى501ثانوية النجاة للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه سعد زعل سايب5854291852071016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزهراء ناجي حسان طاهر5855291822058028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى531ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزينب حسين حميد عبد علي5856291822084030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيفردوس كريم غافل جبر5857291822060122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيميامين صائب عبد عيدان5858291822078094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبينور الهدى راهي قاسم محمد5859291822067034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيسحر غدير فواز جعيل5860291822057070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيابتهال ثامر عبد كاطع5861291822084005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيدعاء قاسم محمد شتام5862291842160021

كلية اآلداب/جامعة المثنى430اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيايمان قاسم مشاري غيالن5863291822060022

كلية اآلداب/جامعة المثنى429ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيبتول صلفيج راضي كحامي5864291822069017

كلية اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيباقر مانع جبر محمد5865291821028033

كلية اآلداب/جامعة المثنى428اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعلي شكر كاظم محمد5866291821001106

كلية اآلداب/جامعة المثنى426ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيحوراء حمزة عباس راضي5867291822066016

كلية اآلداب/جامعة المثنى421ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيمريم علي حسين ناصر5868291822069050

كلية اآلداب/جامعة المثنى419ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيعلي عايد سوادي ناصر5869291821101010

كلية اآلداب/جامعة المثنى418ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيزينب حاجم كامل هادي5870291822075017

كلية اآلداب/جامعة المثنى413اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيكواكب فاهم نعمه شاني5871291822056036

كلية اآلداب/جامعة المثنى411اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيعلي جبير عجمي كليل5872291821028116

كلية اآلداب/جامعة المثنى410ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزهراء احمد عواد حسين5873291722064022

كلية اآلداب/جامعة المثنى408اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيتبارك سعد صكر عيدان5874291822060044

كلية اآلداب/جامعة المثنى407ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيمحمد نعيم كاظم هاشم5875291821153183

كلية اآلداب/جامعة المثنى404ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيتغريد جالب حمزة حسين5876291822160016

كلية اآلداب/جامعة المثنى404ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيرسل محمد رهيف فرحان5877291822059011

كلية اآلداب/جامعة المثنى426اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعبد هللا خليل حمزه هفول5878261841027071

كلية اآلداب/جامعة المثنى418اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عبدالرضا حسين عطيه5879291842057203

كلية اآلداب/جامعة المثنى471ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيعهود نعيم كاظم هاشم5880291852054048

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى458ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزهراء رحيم عبد زيد محمد5881291822064025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى457اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيساره سعد يوسف جخيم5882291822058035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيتبارك عبد االمير رحيم عبد5883291822068003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى452اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيحسن عباس موات كاظم5884291821028046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى448ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيفاطمه محمد توفيق جهادي5885291822079034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى448ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزينب عبد والي عبد هللا5886291822084031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى447ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيزهراء فاضل شمخي جبر5887291822079019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى445ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيفاطمه نعيم خريبط ثجيل5888291822069046
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى443ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيأيالف حسون علي حسن5889291822084003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى438ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيتبارك عبد االله ابراهيم هاني5890291822072035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعباس ثائر لفته عبدالحسين5891291821010071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيشهد ابراهيم عبيد هميل5892291822060101

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيحيدر رحيم هاشم جعفر5893241821026005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى431اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبنين غالب صبحي محمود5894291822078023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى431اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيانمار عدنان نجم عبد هللا5895291821028029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيرقيه ابراهيم انعيم خلف5896291842051100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيغفران صالح مهدي جابر5897291842057188

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيخولة جوان سالم محمد5898291842052079

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيسرى حامد ليسه مداعي5899291842051168

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيعبير خالد ابوالهود عبدالحسين5900291842054035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى428ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيقدس ناجح وادي عبد5901291842054045

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى عالء صاحب علي5902291851007196

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى473اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىتطبيقينداء محسن حمزه علوان5903291852070016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمة علي عبد هللا نجم5904291852051127

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيانوار طالب زغير حسين5905291752057016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسين متعب كتون محسن5906291851100071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيهدى عادل جواد نعمه5907291852058037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقينور الهدى لزام جفات هتول5908291852054075

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى464اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمحمد صالح مهدي حسين5909291851100195

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيرسل مظفر سمير دهيرب5910291852051061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء593اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا ثائر محسن خلف5911101851022030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء577اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيبان انيس صادق مهدي5912181852242014

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء546اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمينا مبدر مزهر جاسم5913131852073035

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء572اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيرباب سعد حامد ذياب5914181842183018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيمنة هللا عمر رشيد ابراهيم5915181842374030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء558ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيرؤيه عبد الناصر محمد صالح5916181842250012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء553اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيندى عبد المجيد صالح حمد5917181842230037

كلية التربية/جامعة سامراء418ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيرنا محمد صالح جاسم5918321822030024

كلية التربية/جامعة سامراء417اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينادبياحمد فرحان سالم علي5919181821047006

كلية التربية/جامعة سامراء417ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمرتضى محمد كريم كاظم5920111821207075
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كلية التربية/جامعة سامراء416اعدادية طرابلس للبنينصالح الدينادبيناظم دريد علي احمد5921181821121025

كلية التربية/جامعة سامراء416ثانوية المهج للبناتصالح الدينادبيعذراء سعدي خلف طه5922181822248013

كلية التربية/جامعة سامراء415ثانوية الجاحظ للبناتصالح الدينادبيهدى محمود احمد حسون5923181822220023

كلية التربية/جامعة سامراء415ثانوية الجاحظ للبنينصالح الدينادبيمهند فؤاد مونس حسن5924181821091032

كلية التربية/جامعة سامراء415اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبياساور هشام محمد طعمه5925181822252002

كلية التربية/جامعة سامراء415اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبيعباس كريم حسين علي5926181821127019

كلية التربية/جامعة سامراء414اعدادية مندلي للبنينديالىادبيسمير ذخر هادي شبلي5927211821034021

كلية التربية/جامعة سامراء412ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي عبيد محمد5928111821207025

كلية التربية/جامعة سامراء412المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينادبيساجدة احمد جدوع خضير5929181822361008

كلية التربية/جامعة سامراء409ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيمحمد مصطفى علي صالح5930181821122121

كلية التربية/جامعة سامراء408ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيبان اشرف حميد احمد5931181822269006

كلية التربية/جامعة سامراء408ثانوية الجاحظ للبنينصالح الدينادبينمير فؤاد مونس حسن5932181821091034

كلية التربية/جامعة سامراء407اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيرشا عبد الجبار محمود محمد عرب5933181822183014

كلية التربية/جامعة سامراء406ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينادبيمريم عباس خلف سلمان5934181822221041

كلية التربية/جامعة سامراء405اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيمؤيد عباس عطيه عيدان5935111821054044

كلية التربية/جامعة سامراء403ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيخالد سعد لفته خشيش5936231821213006

كلية التربية/جامعة سامراء403ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد قاسم سرحان جسام5937141821032002

كلية التربية/جامعة سامراء403اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيخيريه عبد الحكيم خزعل حمدي5938181822252010

كلية التربية/جامعة سامراء403ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيحسان غزوان ابراهيم سرحان5939181821122031

كلية التربية/جامعة سامراء402اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمصطفى كامل عطشان سرحان5940241721030056

كلية التربية/جامعة سامراء402ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد العظيم ياسين علي سلمان5941111721151071

كلية التربية/جامعة سامراء401ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيانمار جاسم صالح احمد5942181821122016

كلية التربية/جامعة سامراء400ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبييونس محمود عبد علي مول5943111821166039

كلية التربية/جامعة سامراء400ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيضحى مصطفى صالح عبد5944181822180030

كلية التربية/جامعة سامراء399ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينادبيميسرة عبد المنعم كريم عبد هللا5945181822374039

كلية التربية/جامعة سامراء399اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبينوره عامر حسين علي5946111722079039

كلية التربية/جامعة سامراء399ثانوية الضلوعية المسائيةصالح الدينادبينور زاهد براك محمود5947181822331011

كلية التربية/جامعة سامراء398ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينادبياميمه جبار محي علي5948181822374006

كلية التربية/جامعة سامراء396اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيصادق ترف عطيه سلمان5949241721012026

كلية التربية/جامعة سامراء395ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبينور رأفت فالح حسن5950181822180042

كلية التربية/جامعة سامراء395ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيكرار جاسب نجم عبد هللا5951221821318025

كلية التربية/جامعة سامراء393اعدادية االحرار للبنينواسطادبيمرتضى شدهان محمد الوث5952261821018058
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كلية التربية/جامعة سامراء392ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيسعد حمزه كزار دعيمي5953231721190010

كلية التربية/جامعة سامراء391ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبياحمد نزار ابراهيم محمد5954211721084005

كلية التربية/جامعة سامراء389ثانوية الجاحظ للبناتصالح الدينادبينسرين نصيف محسن عنزي5955181822220014

كلية التربية/جامعة سامراء497اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيحسين حامد حاكم بدر5956241841011017

كلية التربية/جامعة سامراء486ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيايهاب جبار محمد ابراهيم5957181841049008

كلية التربية/جامعة سامراء447ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء شهاب احمد طه5958121842083006

كلية التربية/جامعة سامراء416عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيصبحي حمد جاسم عطوان5959201841259244

كلية التربية/جامعة سامراء415اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيصفوان عدنان ايوب صالح5960181841002068

كلية التربية/جامعة سامراء414ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائياحمد علي صالل راضي5961231841255009

كلية التربية/جامعة سامراء413اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيأسماعيل ابراهيم مصلح حميد5962171841042001

كلية التربية/جامعة سامراء413ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيشذى شهاب احمد مصطفى5963181742221018

كلية التربية/جامعة سامراء412ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيسعاد حسن أحمد خلف5964181842069017

كلية التربية/جامعة سامراء410اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمد احمد خورشيد حسن5965211741033061

كلية التربية/جامعة سامراء410ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيمروة علي محمد عبد هللا5966181842069023

كلية التربية/جامعة سامراء409ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيرؤى ابراهيم وهيب حسون5967181842374027

كلية التربية/جامعة سامراء459اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمريم عبد الرحمن محمود احمد5968181852242077

كلية التربية/جامعة سامراء454اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقياميمه ماجد حميد احمد5969181852183008

كلية التربية/جامعة سامراء446اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقياحمد سعدون عبيد عزيز5970231851051005

كلية التربية/جامعة سامراء445اعدادية الوجيهية للبنينديالىتطبيقيمحمود سلمان سعيد فرج5971211851030011

كلية التربية/جامعة سامراء437اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيهبه وعد ابراهيم جاسم5972181852183074

كلية التربية/جامعة سامراء435اعدادية الملوية المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد هللا صالح علي جسام5973181851095005

كلية التربية/جامعة سامراء432اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمصطفى صدام عطيه ياسين5974281851151570

كلية العلوم/جامعة سومر576ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حيدر سلمان عاتي5975221842204036

كلية القانون/جامعة سومر445اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيمصطفى احمد عبد علي صافي5976221821033052

كلية القانون/جامعة سومر469اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحسين علي مكي حبيب5977221851035034

كلية الزراعة/جامعة سومر419اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيسجى رشيد سالم داود5978221852170033

كلية الزراعة/جامعة سومر415المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قارتطبيقيمحمد عبد الواحد عبد عوفي5979221851275026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر432اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيرافد محسن معن محسن5980221821033016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر417اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارادبييعقوب ثامر رسن شعيبث5981221821311077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر415اعدادية النيل للبناتذي قارادبيزينب جبر فليفل كبيح5982221822169020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر404ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبينسرين مهدي عبد مكطوف5983221822141019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر402اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيابراهيم تعبان بري مزيعل5984221821374001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر402اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيمحمد تحسين علي حسين5985221821033043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر401اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارادبييحيى داخل كاظم معله5986221821311076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر419اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيزينب صادق رهيف حسون5987221842168012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر404اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسين عبد هللا عكار5988221742101034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450اعدادية رملة للبناتذي قارتطبيقيفاطمه ريسان عبد حميدي5989221852115033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيعلي رياض علي حسين5990221851033066

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيشهل كريم ناصر حسين5991221822170040

كلية التربية األساسية/جامعة سومر427اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيزهرة شمخي اجبير عودة5992221822168028

كلية التربية األساسية/جامعة سومر467اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيزهراء اسعد سفيح عبد هللا5993221852168018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر462اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيفاطمه علي حمدان عامر5994221852169019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر459اعدادية رملة للبناتذي قارتطبيقيسجى علي نعيم عيدي5995221852115025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء561اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعبد المجيد عدنان مجيد عبد5996211741039015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء467اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيالزهراء محمد عبيس جاسم5997231852090003

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء452ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيكميل مسلم كاظم ابراهيم5998231841256052

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء407اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيحسين محمد مجبل حسون5999231751005011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء428ثانوية ابن البيطار للبنينبابلتطبيقيمصطفى قاسم تركي محيسن6000231851163022

كلية الطب/جامعة نينوى688.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيتبارك عبد الباسط داود يحيى6001171842318018

كلية الطب/جامعة نينوى686اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياسماء محمد احمد زنهار6002171842273023

كلية الطب/جامعة نينوى686اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيحنين سعد غانم يحيى6003171842302039

كلية الطب/جامعة نينوى684.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيرضوان وضاح عباس عبد العزيز6004171841022062

كلية الطب/جامعة نينوى684.4ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيعائشه عمر الفاتح امير ابراهيم6005171842318041

كلية الطب/جامعة نينوى684.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحسن ياسر احمد يونس6006171841022053

كلية الطب/جامعة نينوى684اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا فواز محمد طاهر حمودي6007171841143066

كلية الطب/جامعة نينوى683.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيقصي احمد مظفر نايف6008171841022137

كلية الطب/جامعة نينوى682اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيزينب عامر محمد علي6009171842232153

كلية الطب/جامعة نينوى680اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيلينا وسام محمود عزيز6010171842286304

كلية الطب/جامعة نينوى680اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينجاه سبهان احمد محمد علي6011171842232286

كلية الطب/جامعة نينوى680اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيسحر فاضل عطيه حميد6012211842109041

كلية الطب/جامعة نينوى679اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعلي خضر حسين صالح6013171841023159

كلية الطب/جامعة نينوى678.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيابراهيم صالح ابراهيم خضر6014171841022008

كلية الطب/جامعة نينوى678اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيحسين علي يوسف عزيز6015171841144040

كلية الطب/جامعة نينوى677تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيسنبل زين العابدين عبد الخالق ذنون6016201842395077
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كلية الطب/جامعة نينوى677اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيسيف عبد الجبار ياسين احمد6017171841025063

كلية الطب/جامعة نينوى677اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيامل جواد احمد عيسى6018171842231022

كلية الطب/جامعة نينوى676.5ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائياالء غانم جان محمد محمد6019171842357021

كلية الطب/جامعة نينوى676.5االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن نشوان مصطفى سليمان6020171841008108

كلية الطب/جامعة نينوى676ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائيحسن عمار ابراهيم محمود6021171841217011

كلية الطب/جامعة نينوى676انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيايه حبيب محمد سلمان6022131842242001

كلية الطب/جامعة نينوى675ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة ايمن صالح علي6023171842321091

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمصطفى سفيان محمد سعيد حمو6024171841012133

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرسل خطاب محمد سعيد خطاب6025171842290095

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمود زبير عبد الجبار محمود6026171841017285

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن صفاء الدين علي محمد صالح6027171841013037

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد رافع محمود محمد6028171841186051

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى520.4اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقياسيل حسن بشير حسن6029171852286004

كلية الطب/جامعة الفلوجة687اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم زهير وائل طه6030101842120088

كلية الطب/جامعة الفلوجة687اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد الكريم جاسم محمد6031191841019076

كلية الطب/جامعة الفلوجة684اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيابرار أنس فاروق عبد هللا6032191842188005

كلية الطب/جامعة الفلوجة683ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيحازم جمال جبير حمدان6033191841110006

كلية الطب/جامعة الفلوجة682ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيايمن جمعة احمد عبد6034191841114014

كلية الطب/جامعة الفلوجة682اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيحيدر هادي حسين عبد6035191841028051

كلية الطب/جامعة الفلوجة680اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيبراء بالل احمد شهاب6036191841009038

كلية الطب/جامعة الفلوجة680اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيعلي حازم مبارك حمد6037191841009128

كلية الطب/جامعة الفلوجة680ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيظالل عزيز بديوي عاصي6038311842038054

كلية الطب/جامعة الفلوجة678اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائياثير منذر عبد الرزاق مخيلف6039211841031001

كلية الطب/جامعة الفلوجة678ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي كاظم عجيل سحاله6040221841053071

كلية الطب/جامعة الفلوجة678اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد زياد خالد قحطان6041231841009093

كلية الطب/جامعة الفلوجة678ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيآيه عدنان كنوش سليمان6042191842141001

كلية الطب/جامعة الفلوجة678اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيصبار عبد الكريم عباس مرعي6043191841009083

كلية الطب/جامعة الفلوجة677ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد العزيز علي عمار اسماعيل6044191841114034

كلية الطب/جامعة الفلوجة677اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيمحمد رشيد جاسب صالح6045191841009170

كلية الطب/جامعة الفلوجة677اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيوليد احمد حمد علي6046191841009232

كلية الطب/جامعة الفلوجة677اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد وائل داغر ياسين6047101841022013

كلية الطب/جامعة الفلوجة677اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيسرى حقي كامل حسن6048211842136048
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كلية الطب/جامعة الفلوجة676ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد عبد الكريم عبد الرحمن6049191841114038

كلية الطب/جامعة الفلوجة676اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيسرى محمد صالح لطيف6050191842246055

كلية الطب/جامعة الفلوجة676ثانوية األجيال األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار فارس عبدالخالق عبدالحافظ6051131842128001

كلية الطب/جامعة الفلوجة676اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيمحسد زيد كريم صالح6052211841023025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة640اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيبراء رائد عبد الحسين ناصر6053191842173023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة639اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيسارة عبد الرزاق محمد امين علي6054191842166036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة567اعدادية األوفياء للبنيناالنباراحيائييحيى محمود جاسم محمد6055191841078044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيايمان نوري خلف فرحان6056191842137011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة541اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيرماح نوري فهد علي6057101841024010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن خالد عباس حايف6058191841029019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي مهدي صالح محمد6059321841010061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه محمد محمود خلف6060101842116031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة533عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعمر فاروق علي عبد هللا6061201841259115

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة532اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن شامل اسماعيل محمود6062191841011062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531ثانوية االمل للبناتاالنباراحيائيزينب اكرم صالح حمادي6063191842195030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيمصطفى ابراهيم لواح رميض6064191841004059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيزهراء وليد عبد هللا فياض6065191842173050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيعمر فؤاد نوار داود6066191841009145

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائياسل اسماعيل عبدهللا صالح6067191842139005

كلية القانون/جامعة الفلوجة425اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبياسعد اسماعيل يوسف محمد6068191821013009

كلية القانون/جامعة الفلوجة418اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيمحمد قيس اشرف اسماعيل6069191821011037

كلية القانون/جامعة الفلوجة403ثانوية االمل للبناتاالنبارادبيسما صالح سالم جبير6070191822195014

كلية القانون/جامعة الفلوجة399اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيعالء فرحان عوده نجم6071191821071041

كلية القانون/جامعة الفلوجة392ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيمصطفى حماد شهاب احمد6072231821255070

كلية القانون/جامعة الفلوجة392اعدادية االيمان للبنيناالنبارادبيايمن نجم فياض صالح6073191821063006

كلية القانون/جامعة الفلوجة428اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيعبد هللا مدروج تركي خليل6074191851287042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة419اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبينبيل ابراهيم نوري نشمي6075191821345022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة419اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعثمان عبد الستار اسماعيل مجبل6076191821109084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة415ثانوية األمالي للبنيناالنبارادبيمصطفى عبد الستار عبد حمدان6077191821038013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة415اعدادية فلسطين للبنيناالنبارادبياحمد عامر احمد سفعة6078191821002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة413اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيسيف سليمان رشيد علوان6079101821035017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة411اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنبارادبيخالد منذر فهد زيدان6080191821041003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة410اعدادية فلسطين للبنيناالنبارادبيحسين غازي فيصل علي6081191721002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة409ثانوية عمر المختار للبنيناالنبارادبيعبد حمد ياسين شايط6082191721059017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة405ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيحكمت مزاحم رشيد شعالن6083111821150032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة404ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيبراء خلف ضاري حمادي6084191822369171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة404اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيساره فيصل غازي عبيد6085101822113019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة403ثانوية عمر المختار للبنيناالنبارادبيمعاذ خميس عباس دايح6086191821059020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة398ثانوية المستقبل االهلية للبنيناالنبارادبيرسول نصيف جاسم عباس6087191821098002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيشفاء كمال نعمه عياش6088191822173008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاالنبارادبيمحمد عبد عبيد مصلح6089191821283010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارتطبيقيعبدهللا صفاء محمود شاكر6090191851010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة419اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى مجيد هادي صالح6091101851024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة418ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنبارتطبيقيوسام يحيى نايف مطر6092191851110012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة408ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسيف عادل حسن هاشم6093101851061006

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة415اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيفرح صالح محمد مخلف6094191822191032

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة414اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيسرور احمد حماد خلف6095191822191021

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة411اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيرسل زياد لطيف محمود6096191822188018

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة394اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنبارادبيمحمود هادي حمود سرحان6097191821041007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة398اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعلي محمد عباس جاسم6098191841066076

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة400ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلتطبيقيغسان سمير هاشم نجم6099231851254031

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرفل فيصل حسين وادي6100251842062211

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى فائز كاظم عبد الحسين6101251842062726

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.6ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيايه علي كاظم شهيد6102251842074012

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.6ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي احمد صاحب كاظم6103251841035049

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحور مكي عبد جودي6104251842062162

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.9ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائياحمد شوقي خلف محمد6105221841080003

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية683ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيريم عبد الحسن مجيد كامل6106251842062246

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية683اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن حيدر عليوي عبود6107251841044040

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية682ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير محمد رزاق مسلم6108251842108159

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية681اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر ماجد فنوخ عبد6109251841044275

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680.8ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيزينب فالح محمد علي جاسم6110251842074042

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين جاسم محمد عطيه6111251841031180

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيعلي صاحب رزاق خضير6112251841050024
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى سامي شهيد لفته6113251841031807

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين فاضل عبد الحمزه يحيى6114251841031226

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ عماد حسن عبد الحسين6115251842096281

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية679اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور الهدى احمد شاكر عبد6116251842170315

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد نعمان معيوف مجيد6117251841031067

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهند مؤيد سلمان علي6118251841031877

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد كريم علوان6119251841031498

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية678ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر مهدي كاظم6120251841031552

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية677اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي مشتاق بشير حمود6121251841044153

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية677ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأبرار فاضل جميل جابر6122251842062001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية676ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حسين تكليف راضي6123251842062516

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيغيث احمد راهي مرزه6124251841045066

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد مال هللا علي6125251841034013

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيزهراء ماهر محمد حسن غالم رضا6126251842083041

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد حسن عبد الزهره عطيه6127251841031291

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية680ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغسق محمد فخري مجيد6128251842101112

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيحنين علي كاظم فرهود6129231842142056

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحور حيدر ستار احمد6130251842062161

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيتكتم محسن عبدالكاظم حسين6131251842085013

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء هادي حسن نعمه6132251842062174

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سعيد عبد حسون6133251841044135

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياستبرق حمزه جاسم محمد6134251842062031

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل هادي مهدي عبد الزهره6135251841031581

كلية التمريض/جامعة تلعفر638اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى قحطان احمد خليل6136171841028252

كلية التمريض/جامعة تلعفر631اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد نوفل قاسم بكتاش6137101841018004

كلية التمريض/جامعة تلعفر604اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيرسل محمد هادي حسن6138171842315052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر418اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيحسين محسن عبد القادر ابراهيم6139171821144042

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر414اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيمصطفى عادل محمد يونس مصطفى6140171821118025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر392اعدادية تلعفر للبناتنينوىادبيرنا محمد علي جاسم6141171822261034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر392ثانوية حكنة للبنيننينوىادبيعواد داؤد اسماعيل جاسم6142171821109012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر387اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيبرزان مصلح ابراهيم يونس6143171821350057

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر417اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيعمر فاضل عباس يونس6144171841118021
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر408اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائييونس صالح احمد صالح6145171841015245

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر404اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمود طه محمود خضر6146171841021109

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد سالم عباس قاسم6147251851001006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425اعدادية الفاطمية للبناتالنجفتطبيقيرؤيا عبد القادر عوني رضا6148251852068007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيخديجه ناصر محمد سعيد يوسف6149171852236012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر415اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عبد الجبار محمد يونس6150171851178096

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر406ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيمريم عبد الحميد محمد عباس6151171852236054

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقينداء عبد هللا حاتم يسر6152161852383122

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن بهجت وحيد صيهود6153161851084038

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيجعفر عبد الجليل درويش حسين6154221851003023

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيمرام مازن شويح شمخي6155161852222016

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد حميد كاطع جابر6156291851007086

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيزهراء رافد داخل مهاوي6157161852242016

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز653ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم احمد كمال محمد6158161851140052

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز650اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحيدر لفته عبد هللا حريص6159161851049054

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيمواني كريم حميد طاهر6160161852165060

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز645ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين مهدي وحيوح كطان6161161851075047

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز663ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيدينا قيس خليل خلف6162161852165018

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مجيد رحيم الزم6163161851140119

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبد الرضا لغيوي صباح6164161842207016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية413اعدادية االمين للبنيناربيلادبيحسين محمد حسن يونس6165311821009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية407اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائياندي نوري قرياقوس توما6166171841147003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية386ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيمصطفى طالل مصطفى يوسف6167171841056033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية438اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقينوار نبيل فرج بطي6168171851147023

كلية التربية/جامعة الحمدانية515ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيوليد خالد زينل سعدون6169171821077047

كلية التربية/جامعة الحمدانية487اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيمحمد عدنان عبد هللا جاسم6170171821075043

كلية التربية/جامعة الحمدانية464اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمصطفى حسن عبد هللا خلف6171171821026210

كلية التربية/جامعة الحمدانية432ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيمحمود عبد الرزاق زكر احمد6172171821077042

كلية التربية/جامعة الحمدانية424اعدادية بحزاني للبنيننينوىادبيسامان سعد سالم عبو6173171821060006

كلية التربية/جامعة الحمدانية421ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيرحمه عزيز عبد هللا عيسى6174171822316014

كلية التربية/جامعة الحمدانية415ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبياحمد عبد العزيز جميل مرعي6175171821196002

كلية التربية/جامعة الحمدانية414ايسر- الخارجيون نينوىادبيسعود نجاح صابور مجيد6176171821402070
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كلية التربية/جامعة الحمدانية413اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمحمود هشام محمود شيت6177171821011113

كلية التربية/جامعة الحمدانية412اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعمار صباح ياسين حسن6178171821161071

كلية التربية/جامعة الحمدانية407ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيكواش اسماعيل خدر علي6179331821070062

كلية التربية/جامعة الحمدانية403اعدادية زمار للبنيننينوىادبيطالل ابراهيم عواد عبد الرحمن6180171821103030

كلية التربية/جامعة الحمدانية403اعدادية بحزاني للبنيننينوىادبيميرفان منيف اسعد خلو6181171821060011

كلية التربية/جامعة الحمدانية402اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيابراهيم سالم حيدر علي6182171821011003

كلية التربية/جامعة الحمدانية401اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيزيد احمد محمد امين6183171821084032

كلية التربية/جامعة الحمدانية400االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيوسام ذاكر محمدنوري حسين6184171721008305

كلية التربية/جامعة الحمدانية399اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيانس خطاب محمد صالح6185171821080023

كلية التربية/جامعة الحمدانية556اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيعبير محمد فيصل خليل6186171842237189

كلية التربية/جامعة الحمدانية458ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيفاطمة بالل جمعه بكداش6187171842364022

كلية التربية/جامعة الحمدانية449اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيعلي مسعود فاضل داود6188171841066025

كلية التربية/جامعة الحمدانية500اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعمر محمد حسين محمد6189171851144079

كلية التربية/جامعة الحمدانية438ثانوية بحزاني للبناتنينوىتطبيقيوديان عالء عبدي خدر6190171852245018

كلية التربية/جامعة الحمدانية431اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيمحمد لقمان عزيز حسين6191171851121031

كلية التربية/جامعة الحمدانية430اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد محسن محمود احمد6192171851080080

كلية التربية/جامعة الحمدانية420ثانوية ابو الحكم المسائية للبنينكركوكتطبيقييوسف محمد احمد صالح6193201851250014

كلية التربية/جامعة الحمدانية418ثانوية ضياء الشمس للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى فرهود وحيد حسن6194241751059025

كلية التربية/جامعة الحمدانية418اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيحسين علي حسين جاسم6195171851020023

كلية التربية/جامعة الحمدانية417ثانوية اسكي موصل للبنيندهوكتطبيقيظاهر محمد ظاهر عبد هللا6196331751003004

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694ثانوية النخبة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد محمد محمد علي6197141842118013

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693ثانوية النخبة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير احمد محمد محمد علي6198141842118008

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد حمزة كريم محيسن6199141841016045

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية687ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم جالل خليل محمد6200131842108056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية686.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك حسنين كريم جاسم6201121842109018

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية686.1اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمقتدى قتيبة جاسم حمزة6202101841026246

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية686ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عدي عبد هللا حسين6203101842098021

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية686اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد طه ياسين عسكر6204121842094129

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية685.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيكوثر ابراهيم مهدي ابراهيم6205101842078106

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية685اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد باسم محمد عبد هللا6206101841019121

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية685اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآينا نجاح غالي حنتوش6207111842106001

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية684اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف ازهر عجمي جاسم6208111841025027
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية684إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عبد الناصر صادق عبد االمير6209141841016030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء علي جبار رشم6210111842215037

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعز الدين عيد نصي سالم6211111841025050

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل صالح خزعل محمود6212111842101015

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور سالم عوده رحيمه6213121842102086

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679اسطنبول- اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا الرصافة االولىاحيائينبأ خضر عبيد طريخم6214131842229020

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين احمد علي محمد6215221841093033

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهمسة باسم محمد صالح عبد الرزاق6216111842066069

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية678ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيانوار ضياء لبيب هادي6217211842160003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية678اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمهج رياض طعمه حواس6218101842115172

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي حفظي عبد هللا6219111842080046

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد السالم خليل كريم اسود6220111841156032

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائييمامه وجدان نجم الدين عبدهللا6221131842117190

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية676ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه وليد رشيد محمد6222101842136065

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية676ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيالزهراء فالح عزيز حمزة6223261842120014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.9ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى خضير عباس علي6224111841010071

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسين لفته حسين6225121841001067

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.2اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينور خلف كاطع حسين6226131842070238

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.2ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر ازاد سعدي نامق6227101841048014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عماد علي حسين6228111842080047

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه جمعه محمد فرحان6229101842113026

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيانفال خالد هندي سرحان6230101842086020

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيصفا محمد حسين علوان6231211842139096

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد حسين سليم عبد الرضا6232231841005139

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه قاسم علي سيف هللا6233151842054123

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد نوري كوكز حسون6234101842102033

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره رعد علي خلف6235111842073043

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية680.5المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرسل سمير دلدل ابراهيم6236101842078034

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679.3ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق رضا حسن هاشم6237141841007045

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عدنان صالح عطيه6238111842067058

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار فراس شعبان جاسم6239101842119064

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية678ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء عادل علي والي6240131842095001
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزة عماد شهاب احمد6241131841020024

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيوسام واثق رشيد جودي6242141841018163

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية676اعدادية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمهاد عادل هادي كاظم6243101842139045

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية676اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمحمد وسام عبد العزيز جاسم6244211841014098

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.5ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عبد الخالق هضم نصيف6245111841050011

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيشهد علي خضير صالح6246211842139093

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيأسيا احمد زياد طه6247131842117001

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك رائد ابراهيم داود6248141842103005

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه احمد شاكر محمود6249111842100018

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية674.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد مهند حميد رشيد6250101841028096

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية674.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيروز احسان عبد علي حسين6251141842094055

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية674اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينور حيدر جليل عوده6252261842104117

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية674اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيعبير محمد موسى محمد6253101842119049

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية674اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا فاضل علي حسن6254111842112033

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية674ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيزينب مأمون ناجي ساجي6255211842291071

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم590ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء مصطفى قاسم محمد6256131842096004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدالحكيم صالح جبر حسين6257131841001028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم573ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفيان فارس عبود عباس6258141842072100

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم571أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار سلمان جمعة دحام6259121841022085

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم501اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه حسين عباس رحمه هللا6260101852076012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم490اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمنار عالء حميد حسن6261121852089037

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم507اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيده عبد اللطيف عبد الموجود عبد اللطيف6262101842119026

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم477ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس عبد الرضا كاظم منشد6263221851077030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم459ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ حسين جواد حسن6264121852122026

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم455اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيجعفر جبار عباس خضير6265101851042006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم455ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبركه رائد داود سلمان6266141852095004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم452اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد شهاب عبدالرزاق احمد6267131851003058

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت522اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي اثير مزهر عباس6268131851031053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت510ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا رعد محسن حمد6269121851024004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية677ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيهبه عبد هللا صالح نجم6270311842038090

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائياحمد محمد رمضان عبد هللا6271201841015008

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.1ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيجيهان جاسم ناظم رشيد6272201842116012
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائينوره عبد الكريم توفيق عبد هللا6273201842125028

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد غفور احمد امين6274201841304022

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيشه ن فريدون علي محمود6275201842341052

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائيحسين منذر كريم رضا6276201841067012

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائيدنيا عدنان خالد عثمان6277201842139026

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيفاطمه مثنى عمر حميد6278311842054075

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد حمدون ذنون6279171842312002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595ثانوية النصر النموذجيه للبنيناربيلاحيائيمصطفى محمد اياد قاسم6280311841024180

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائينصر هللا اسماعيل عيسى ابراهيم6281201841020186

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقيعمار حسين راضي رسن6282231851209012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيمحمد جسام محمد ضاحي6283201851004043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481ثانوية الشورة للبنيننينوىتطبيقيحسن علي حسين حميد6284171851033002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن شاكر محمود توفيق6285171851143105

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيسالم عبد ذياب حسن6286171851011060

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية الرافدين األهلية للبنيننينوىتطبيقيياسين عزام حازم زكي6287171851157056

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيسمية ياسر احمد سليمان6288171852237032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية679اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعادل عزيز يونس عزيز6289171841080105

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيسرور مؤيد عبد المحسن حمزة6290171842273109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيمريم عارف محمد عبد6291171842301123

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيدالل عبد الناصر خالد جالل6292171842289047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهدى عوف عبدالرحمن سعيد6293171742281224

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيصهيب سعيد نجم خليل6294171841143053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيآيه عمر هاشم علي6295171842321047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيفائز ذياب ابراهيم عبد هللا6296171841018183

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد غائب جميل جمعة6297171841018230

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصفا فيصل سعيد شيت6298171842231186

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيسجى نور الدين محمد عيد عبد القادر6299171842267088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا سعد معاذ عبد الجواد6300171842268098

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيليث حسين عوده خلف6301171841351135

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيندى فتحي حسن ارمان6302171842357232

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزهراء هيثم إسماعيل سعيد6303171842315063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياية مثنى عادل سعيد6304171842286065
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيهبة عبد الحميد محمد سيد6305171842357252

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبيدة احمد ابراهيم سلو6306171841017172

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمهدي صالح مناور مضحي6307171841080258

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرواء محمود عبد هللا حسين6308171842273079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيطيبة غانم صديق قاسم6309171842286254

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائينجوى نجم عطاهللا محمد6310171742281200

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيبكر جبار محمود خضر6311171841143028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد القادر مروان علي عبد القادر6312171841143062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائينور نوري حسن قاسم6313311842060029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهبه ناظم حميد اسماعيل6314171842294261

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيفاتن ماهر حيدر حسن6315171842294206

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب علي احمد هليل6316171842294130

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيدالل شامل حازم محمد6317171842302047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيهالة خالد سالم حسين6318171842280253

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائييوسف عبد هللا علي سعيد6319171841351201

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد حمدان سعيد6320171841017241

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيزينه عنتر محمود محمد6321171842295040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيمنى علي عمر محمد علي6322171842280214

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664ثانوية تلول ناصر المسائية للبنيننينوىاحيائيكوثر ياس خضر حمادي6323171842363029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيخليل إبراهيم خليل إبراهيم6324171841026085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد مجاهد حامد ياسين6325171841020116

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور زهير حسن حامد6326171842237241

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيحنين ياسين طه ياسين6327171842321071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيصفاء عثمان فتحي صالح6328171842302100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرؤى قصي احمد حسن6329171842232107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمها محمد محمود احمد6330171842286332

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعلي صباح حامد حسن6331171841017182

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيعذراء علي طاهر جرجيس6332171842289115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء محمد حازم محمود6333171842232031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيدالل بشار عبد هللا فتحي6334171842268038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمها علي ساجد فتاح6335171842232276

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيسجى جمال محمدشيت محمدعلي6336171742283027
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفاطمة فائز نوري سعيد6337171842280194

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيشكر اديب قنبر شهاب6338171841171009

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيعثمان حاتم عبد الكريم أحمد6339171841001086

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيباسم الياس حازم محمود6340171841080050

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيسجا نزار غانم محمد6341171842273104

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء وعد قاسم الياس6342171842232037

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيعيشاني خالد فريد حسن الياس6343171842245041

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحذيفة جمال الدين فتحي سليمان6344171841007030

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616اعدادية الرشيدية للبناتنينوىاحيائيصبيحة شعيب محمد طاهر امين6345171842251121

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيحنان خيري حنون السو6346171842244009

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيتوبة احمد محمود يونس6347171842288072

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسماء علي ابراهيم علي6348171842280016

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيمريم عبد حسن هالل6349171842280206

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيمشاعل عماش سحل فرهود6350171842325015

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيعبير حسن احمد سلطان6351171842274142

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيغسق نزار ابراهيم امين6352171842288227

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيمريم فراس خالد عبد العزيز6353171842293070

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيمالك فراس حميد عبو6354171842316068

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرفل عباس طارق رشيد6355171842237112

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائيفاطمه حسين عاصي صالح6356201842139073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم محمد احمد6357171841017239

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياخالص سليمان مال هللا داود6358171842232023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيحيدر كريم صابر جوكل6359201841007015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيعلي صالح حسين كاظم6360271841036058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعالء صبحي عبد الحميد حسن6361171841026163

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيضياء غانم عايز شرقي6362211841009082

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيغصن البان عبد هللا بردان عبد6363311842038062

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيريهام عبد الوهاب عبد الرزاق احمد6364311842047083

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائياسراء ناظم عبد الحسين راضي6365241842100007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيادريس صالح عبودي علي6366171841207014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمؤمل حسين خضير فارس6367271841009114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيمروة احمد محمد عبد الحميد6368171842268129
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائياميرة عبد هللا غانم علي6369171842357033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيذو الفقار الياس حسين محمد6370171841015068

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائيبنان سليم شاكر محمد6371201842139018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيخالد جمال محمد عبد اللطيف6372191841019028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.6ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيمحمد وسام الدين حازم حميد6373171841212049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيايمان نجم الدين احمد محمد امين6374201842333012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيطاهر قاسم حمادي سعد6375251841200044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزينب عبد الوهاب ابراهيم عبد هللا6376201842160022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيشدن مؤيد كاظم موسى6377181842181018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد ياسين خضر صالح6378131841001009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمؤمن جاسم محمد علي6379171841020090

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكاحيائيشيماء شيرزاد عادل خورشيد6380201842337014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيرويده محمد صالح محمد علي6381201842180037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيبحر فياض علي جاسم6382171841018055

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر انور مصطفى حنوش6383171842233182

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد خضر عبد6384171741003176

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائياسماء هاشم نجم جدوع6385171842285012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عامر عبد الحق رمضان6386171841028142

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيابراهيم ثائر محمد جرجيس6387171841017002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم فتحي ذنون سمير6388171841013001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيفاطمه احمد ذهيب خلف6389261842108081

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيعلي ناصر محمد حسين6390211841282047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياميره حميد عبد الرزاق خضر6391171842277026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائيهدى عباس نجم الدين سمين6392201842148025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638اعدادية الشموخ للبنيناالنباراحيائيرسول عبود شاحوذ صالح6393191841053020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638ثانوية الراية للبنينديالىاحيائيشمس حسن علي محمود6394211842021007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء سامي حمودي جاسم6395261842104041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد رزاق سعيد عاجل6396231841002007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيحدو علي حدو مد هللا6397201841011008

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيآراز شيرزاد كامل رضا6398201841377003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611ثانوية مهد للبنيندهوكاحيائيحسين سالم جمعة جليل6399331841013005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية الرشاد للبنيناالنباراحيائيأمير عدنان عنيد رشيد6400191841050004

234 من 200 صفحة
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيفاطمه اياد سعيد عيسى6401201842180068

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمد جودت حكمت بهاء الدين6402211741033063

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائينور مؤيد شاكر محمد6403201842168016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسارا محمد جالل ولي6404201842334107

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيآيه جداع جاسم حميد6405211842178008

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيشادية لقمان عبد الرحمن طه6406201842333034

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567اعدادية االسحاقي للبناتصالح الديناحيائيزهراء احمد جعفر محسن6407181842255016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائيمالك آزاد صالح حسين6408201842106051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيعال عادل عبد الباري احمد6409181842247027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيامنه حازم احمد حسن6410171842357027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634ثانوية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيدموع جاسم محمد عبطان6411171842230069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينهى علي سليمان ازريجي6412171842235186

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينور احمد بدر احمد6413171842231272

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينوال عيدان فرج الحاج6414171842232293

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور صباح عباس عريان6415251842108227

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيصادق طه حسين حميد6416181841278006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية آشور للبنينصالح الديناحيائيحمد عبد الهادي ابراهيم جاسم6417181841081007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمود محمود محمد خلف6418171841023269

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد هنوني محمد احمد6419181841136043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعباس كريم عبدالجاسم حسن6420231841252077

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613ثانوية تلول ناصر المسائية للبنيننينوىاحيائيشيماء محمود حمادة مطر6421171842363025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعهد محمد مطر ابراهيم6422171841026202

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائياسماعيل عدنان يعقوب اسماعيل6423331841001017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيسالم شاكر كشيش كاظم6424231841006064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائييوسف صالح علي عبد هللا6425171841043052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييحيى عبد القادر عبش سباك6426171841017347

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيمصطفى خليل ابراهيم عليوي6427181841008025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيخديجة عبد سعيد محمد علي6428171842232096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيفاروق محمود مويزي حسن6429231841178029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611اعدادية ربيعة للبنيندهوكاحيائيياسين عطيه ضحوي حربي6430331741007017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيرامي احمد صالح محمد6431171841015069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعبد االله عسل زيدان خلف6432171841049047
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعبد الرحمن علي حسين سبتي6433211741039012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائياحمد مهند حمزه مطر6434231841255012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى بشار محسن فتحي6435171841017298

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيرياض حسين محمود مال هللا6436171841161046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى فارس عبد هللا حسين6437171841011335

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعباس فرحان جياد فهد6438231841042064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمعن نواف احمد محمود6439171841005176

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيفاتن شاكر محمود جباره6440181842183035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيجوليان سليمان خليل عتو6441171841060022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائينور علي حسين عثمان6442181842244033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيبحر عز الدين حمود ابراهيم6443201841001043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمصطفى نافع حازم خضر6444171841027160

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيحسن محمد نذير عبد الحميد6445171841015056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمازن يونس عطيه حسو6446331841001087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد داؤد سليم خلف6447171841017244

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمروان نوفل احمد خضر6448181841036095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيشهزنان محمد طليع جاسم6449171842283078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيردام ناظم تركي كزار6450231841051035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيحذيفة رحيم نده حميدي6451171841020026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603ثانوية العوسجة للبنيننينوىاحيائيطالل علي عمر حامد6452171841050007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد باسم حسن عبد6453171841018205

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيفاطمة تحسين محمد عمر6454181842172049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد ثامر محمد فاضل مرعي6455171841023227

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي رضوان عواد احميد6456171841007094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيهديب رزاق حسين جاسم6457241841017043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيفارس عبد الكريم جدعان حمدان6458171841207062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيجوهر أحمد مبرد فنش6459171841083010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد خضير يونس6460171841364007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد حسن بكر جوير6461181841036004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسام باسم كاظم فرهود6462231841042021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياوس سالم متعب جبار6463211841009040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز محمود اسماعيل محمود6464171841104036
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتمارا احمد منسي حمد6465121842106018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمحمد يونس ابراهيم عزيز6466171841077063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.8ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيالمظفر جمال مولود ذيبان6467181841032004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599ثانوية العوسجة للبنيننينوىاحيائياحمد شاكر مجبل حسن6468171841050001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد قاسم جاسم محمد6469171841166037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيعبد العزيز قاسم عبد الجبار حمادي6470211841226008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائياسالم وليد عبد الرزاق احمد6471181842242015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيسفيان احمد يوسف محمد6472211841009073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيصالح عبد حسن محمد6473171841043022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيحارث نجيب احمد صالح6474181841049010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيقصي عطا هللا جاسم محمد6475181841008018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية النصر للبنينالديوانيةاحيائيحسين عبد هللا جابر حسون6476241841064015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالنجفاحيائيايمن حسن هاشم عذاب6477251841041002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى قاسم جلوب محسن6478111841156064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيمحمد حسن احمد خلف6479211841023026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الديناحيائيجاسم محمد جاسم حالول6480181841074008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيايالف فريدون محمد حسن6481201842118031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن نجاح عابد عفين6482171841039020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمهند سليم ابراهيم موسى6483181841009082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيبراء غزوان علي ياسين6484171842237055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595ثانوية الراية للبنينديالىاحيائيعلي ابراهيم احمد جاسم6485211841021010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيلقاء مؤيد حسن كاظم6486211842140166

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.4ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيبراء عبد هللا رمضان عبد هللا6487171842233047

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيرضا عبد هللا كاظم حسين6488231841251093

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد غزوان حفيظ يونس6489171841017264

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهند باسم عبد احمد6490251841031876

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن نعمان احمد لطيف6491201841048088

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائيابراهيم خليل صالح حسين6492191841054001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائياسراء علي محمد فاتح عبد الرحمن6493201842140003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيزهراء احمد علي عباس6494201842137016

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف محمد جليل خليل6495201841001256

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621ثانوية األخوة المختلطةدهوكاحيائياحمد ميزر علي خليل6496331841021005
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد كريم سلمان دوسر6497201841259176

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيحنان خالد علي فتاح6498201842352024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي محسن صالح محمد6499171841351102

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية الطبري للبنينبابلاحيائيحسن علي عبد عكظ6500231841061009

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيمريم حمدي علي سليمان6501211842092063

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيابراهيم مؤيد جواد طاهر6502231841020007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية الهدى للبناتاربيلاحيائيفاطمه عادل شهاب احمد6503311842056017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيصباح ناطق حميد غيالن6504231841173053

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيغيث ناظم احمد هالل6505211841007037

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد عبد هللا سلطان شهاب6506171841023024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد عدنان حسين علي6507251841001020

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيموسى غالي عبد هللا يونس6508241841046038

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيلبنى عباس حامد عبد الساده6509231842119184

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعمر حسين علي غيدان6510201841259253

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيسماح احمد علي حسين6511311842047108

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيآالء  محمد نوري رضا اومر6512201842135004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيحسين عليوي محمد عبد6513231841188010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615ثانوية ام القرى للبنينكركوكاحيائيمحمد أحمد طه محمد6514201841024032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائينور موفق كاظم محمد6515201842114071

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمهند عدنان جاسم رجب6516201841020175

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيعلي قاسم محمد عبد6517231841173071

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكاحيائياحمد صالح عبد جلعو6518201841060004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى ثائر محمد جرجيس6519171841017299

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيزيد مهدي صالح منصور6520231841006061

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614ثانوية العوسجة للبنيننينوىاحيائيمصطفى سعد جاسم محمد6521171841050015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا ناصر حسين عبد الحميد6522101841205067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية الهدى للبناتاربيلاحيائيشهد صالح مهدي حسين6523311842056012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعمر زياد جار هللا محمد6524171851008092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيتاله شريف عمر سليمان6525171722273056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية ازهيليلة للبنبننينوىادبيمحمود احمد مرعي حشاش6526171821202030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبياحمد فتحي ياسين احمد6527171821084011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيرجاء محمود فتحي خليف6528171722319020
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيبشار محمود جيبو علي6529171821010020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيترفة محمود ياسين عبد الرزاق6530171822234008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبياحمد حسن يوسف حسن6531171821010003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383اعدادية النيل للبنيننينوىادبيسعود جابر احمد خلف6532171821027059

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيناجيه علي موفق عزيز6533171822288093

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعبد هللا مهند عبد احمد6534171821010050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقيميديا صالح رشيد مصطفى6535201752135015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيآية طالب عبد القادر حسين6536181842240002

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف علي صالح عبد6537141821038055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيمريم عباس فاضل علي6538221842301028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيفالح حسن عبد االمير ناجي6539231841024034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور محمد عبد الرزاق علي6540271842056279

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيغيث عبد العظيم حسين كشوش6541271841005205

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحميد حسين ابراهيم عاشور6542231841052015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائينبأ قاسم محمد عجيل6543271842160205

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمرتضى رحيم عبد الكاظم عبد هللا6544231841012123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيغدير عباس عبد الكاظم حسين6545231842114069

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حمزه طرطوش عبد6546251841200004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حكمت ياسين جاسم6547221841093047

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأيات غالب محسن عسكر6548251842062011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى صادق قاسم كاظم6549261842132095

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل حسن عطية عليوي6550221842113071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر عبد باشي نعاس6551291841003127

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جاسم لطيف عبد الحسين6552251841031426

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيكرار عادل هاشم دخيل6553231841019096

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه اسماعيل نعمه جعاز6554231842271226

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب علي ناجي حسين6555251842062354

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائياالء جعفر رضا محمد6556271842062015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيغسق علي عبد مناف حسين6557251842100498

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه ليث ضياء علي6558231842132071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيمنتظر محسن عليوي ناصر6559271841024066

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعقيل عباس عبد علي عبد هللا6560271841002113
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير فليح عبيس عمران6561251842058025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيسيف مهدي صالح هادي6562251841009115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حامد مهدي عبود6563241841015077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء زاهر ماجد عبد6564231842120068

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياسيل سالم عبيد جاسم6565231842115003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيطيبه صباح فاهم كاظم6566251842062466

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيبنين جبار عبيد علي6567231842117025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيطيبة عبد هللا عبيد زرزور6568291842160044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669ثانوية التضامن للبنينذي قاراحيائيمنذر عبد الرزاق عبد هللا نافل6569221841016021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيشهد سليم جابر علوان6570251842089040

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيصفا علي حسين حمزه6571251842059336

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر علي عبد الرزاق جعفر6572251842062589

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيهدى محمد عبد الكريم محمد6573231842088353

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم رسول صاحب محمد6574251842096262

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغدير حيدر عباس سعيد6575231842088225

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل سالم عزيز شريده6576251841031571

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين علي حسين6577251841205106

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيسرى عمار حكمت عبد العزيز6578231842079023

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيابراهيم مرزه حمزه هادي6579231841255002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيحسين محمد طعمة سلمان6580281821046017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبينور حامد محمد سالم6581251822170084

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقياحسان عبد العالي عباس عبد االمير6582251751001004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيدعاء علي عطيه ورد6583251852059100

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحر سعدون ابراهيم كاظم6584271851019014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيحسن زاهر سوادي عبد6585251841122044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيرسل يوسف شجر كاظم6586231842078027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيساره عبد الكريم هاشم محمد6587231842083020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيشهد عماد سليم هجيج6588231842142124

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيطفوف صدام مهدي طروال6589231842089082

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف رسول مجيد سعيد6590251841205252

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيلبنى محمد سعيد نايف6591271842056230

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيقمر عدنان كاظم عبد الحسين6592231842087219

234 من 206 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيتبارك علي عباس جابر6593231842134011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمة رعد كاظم احمد6594251842097087

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيمحمد نزار حمزه حسن6595271841037033

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسن فالح حسن محمد6596251841009048

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيحسين مكي علي عسكر6597231841046006

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور عالء محمد محسن6598251842108230

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.8ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمحمد سعدون ماضي حسن6599271841029054

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسن عبد المحسن جبار راضي6600241841074005

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى كاظم خشان امجدي6601241841029083

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه فالح ياسين عباس6602231842092129

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيسهى حسين محمد زغير6603231842198007

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيطيبه جبار شاني عبيس6604231842089083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينورس رضا سعيد حسن6605251842108233

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيبنين حسين حسن ابراهيم6606251842122026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير عبد الزهره شهيد هالل6607251841031089

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسن هالل مهدي6608251841044237

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس خضير عبد جباري6609251841031378

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينبأ صبار أبو نعيثل ناجي6610231842271276

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد صيهود بلبول6611251841205222

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيايات محمد عبد علي عطية6612241842100012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء محمود كاظم كريم6613251842062318

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيياسمين ياس خضر جاسم6614231842132095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب رحيم علوان جاسم6615251842170161

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزهراء رياض حسين حميد6616231842123030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى منير عبد الكريم محمد علي6617251842062141

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائينرجس احمد علوان عبد العباس6618251842084602

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزينب سعيد حاكم كاظم6619231842123037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيابتهال فالح سكران ناصر6620251842062019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيثناء محمد حلبوص خضير6621251842062145

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيعلياء رؤوف حسين علي6622251842100490

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم حيدر صباح حمودي6623251842100600

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء جبار عواد جابر6624251842096100
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين علي محسن احمد6625251841001072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائينمارق جبار محسن عبيد6626241842102113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيطيبه نزار وزير ثعيلب6627251842059349

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسين عبد علي سلمان6628251842062267

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيعلي هادي علي رباط6629291841005079

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبأ رحيم جواد كاظم6630251842062649

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيساره علي ساجت متعب6631251842102028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيأنفال زهير نجم عبد علي6632251842100013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيمصطفى شمخي ابشير موسى6633231841029033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيضحى علي سلمان كوماني6634251842055060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين حيدر ياسر عبد هللا6635251842058003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد عطيه يعكوب الزم6636251841007221

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغفران شمخي جبر عبود6637251842062497

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحيدر حسين سلمان حسون6638231841002061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيياسمين محمد عبد عبيس6639231842130055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء مكي شراد ناصر6640231842087116

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيحسن حيدر محمد جعفر شاكر6641251841020007

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر رشاد سعيد6642251842062272

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى حيدر رشاد سعيد6643251842062667

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي يحيى بشير سوادي6644251841031514

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيشهالء نعيم فرحان حميدي6645251842089042

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمؤمل نصار غالب عناد6646291841003242

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيمحمد كاظم عباس عبد الزهره6647251841050033

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيام البنين حسون سلمان ناصر6648251842087003

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرباب علي عبد الحسين طاهر6649251842101045

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عقيل محمد راضي6650251842062302

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيتبارك نجاح مهدي جواد6651241842117020

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيتبارك يوسف حسوني عبد زيد6652251842122039

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر عليوي كاطع6653251842170134

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء احسان يحيى عبيد6654251842087026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين يوسف حسن رضا6655231842088044

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب محمد كامل حسن6656231842092092
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638مشهد- النموذجية ايران  (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيسماره سمير مجيد عبيس6657131842236006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي االكبر ماجد محمد عبداالمير6658251841031418

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء هاشم عبيس عوده6659271842058146

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسجى عبد الكريم حمود محمد علي6660231842088182

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك جبار عيدان حسن6661271842058066

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد باسم محمد محسن6662231841020224

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيرضا علي رجب سعود6663271841024026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين كريم عباس خضير6664231841005054

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيرسل غركان كوين نعيس6665261842250044

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عايد كامل شلب6666241841009037

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد كريم جابر جودة6667241841207279

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيحسين غازي عبد جابر6668241841036030

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر باسم حامد عباس6669241841036115

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618ثانوية العزة المختلطةذي قاراحيائيفاطمه رحيم عبد الساده طعيمه6670221842345003

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيمنار حيدر علي عبد6671241842102106

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيمريم باقر عليوي حمزه6672241842101055

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيابتهال رحيم دكسن رسن6673241842111003

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيرسل احمد كاظم سلبوح6674241842108039

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرسل كاظم خطار كاظم6675241842114076

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحوراء سعدي صالح كريم6676231842120040

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدى محمود فيصل عبد6677241842136046

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عمران عبيس جاسم6678231841257119

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائياحمد مهدي عبيد كريدي6679231841060011

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ثامر عبد االمير حسين6680241842077039

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيموسى محمد نجم عبود6681241841036119

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعالء خضير حمزه محيسن6682241841203096

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد عبد هللا خضير رومي6683241841041056

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد علي عبد االمير حسان6684251841150027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيمأسي كتاب وناس مدلل6685291842079038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عبد عبدالجاسم ادهيم6686291842057202

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه زهير حسن منخي6687241842108098

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيرسل كاظم عبد الحسين عواد6688241842108041
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عباس عبد الحسين عبد هللا6689291842056070

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائياسراء غازي فيصل عباس6690291842051005

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيامير عالء صاحب عباس6691291841002023

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى طاهر عبد الحسن ناصر6692221841002246

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياستبرق رافد كريم عبد الحسن6693241842121002

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد رسول حسين مشاي6694291841100124

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائياسيل طالب حسين سفاح6695221842203008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقياحمد ناجح علي محمد6696291751013003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي حسن خضر علي6697291741003137

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيامير عباس فاضل خضير6698271751003009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيخديجه علي الهادي ابراهيم علي6699271852057034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيجنان منعم جواد كاظم6700271752072014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيحيدر منصور جابر علي6701231851042023

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعلي حسن عبدالحمزه هويدي6702291851153145

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيتحسين رحيم شميدل حليو6703261841160005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد شنجار زيدان كاظم6704271841005014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي عجرم حسين6705131842118158

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيجمانة مازن صباح عبد الكريم6706101842100028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي عماد حمزه جياد6707271841001138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد محمد ياسين خضير6708131841001024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد جواد كاظم ناصر6709141841028003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل رياض حسين هريبد6710241841016058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيانوار وصي مرضوخ جاسم6711221842321078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيرقيه جاسم محمد علي حسين6712271842062052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيطيبة غالب محمود حمزه6713231842271211

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيمليحه نهاد نافع احمد6714101842102045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى احمد خزعل جبار6715131841031067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيداليا نصير توفيق محمد6716141842071019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائياروى خميس مايع رداد6717131842108001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد فتحي صالح حمود6718171841024115

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائينور عدنان كشكول حسين6719131842086088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد المحسن صافي هندي6720241842124072
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي خالد جاسم محمد6721131841258031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيأدهم مشعان مجبل رزيك6722131841022020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عماد جاسم عبد6723191841028023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائياسماء قحطان طعمة علي6724211842131002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء وليد عبد الواحد حلو6725121842094054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حسين محي الدين محمد علي6726121841030105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيتبارك صالح مهدي جاسم6727211842116006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيزهراء يعقوب كريم مجيد6728211842134035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيسارة علي فاضل محمد6729211842100038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد قاسم مزيغل عجيل6730151841013021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيحسين سلمان جمعه محمد6731211841007012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد طارق محمد بكر6732211741009113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيطالب علي طالب يوسف6733231841025015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيساره يعرب متعب عبد6734211842140113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيبراء شاكر جاسم حسين6735261842103013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه طالل سامي عبدالرزاق6736131842117126

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيشهد جواد كاظم شناوه6737271842055124

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعقيل جابر تركي عناد6738221841306123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيآمنه مهند عبد الحسين عرعور6739231842271007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيسميه شهاب احمد هويدي6740191842196051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد يونس مسلط6741171841024133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزهراء ياسر جميل جبر6742211842090062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائياالء محمد صالح رحيم6743201842124009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيزين العابدين غالب جواد كاظم6744231841255037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائياحمد هيثم غني جسام6745191841114009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيه ضياء محمد داود6746131842126016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيدنيا ستار علي ماهود6747261842250165

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي خلف كاطع6748151842048054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد صاحب عبد علي محمد6749271841001017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار فاضل مدلول جياد6750241841207241

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب باسم عبد االمير كريم6751251842062328

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيجعفر محمد عبد الحسين عزيز6752231841012016
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد كمال عباس حسين6753231841009097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيمؤمل حسين زياره سالم6754271841030044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدانيا محمد جمعة ورثة6755151842055025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميمن سالم عبد كاظم6756141842099054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدهللا فرمان باوي علي6757131841019014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائياديان خالد موسى عذافه6758131842126001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي احمد شاكر محمود6759111841037052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيزهراء مهدي حسن عيسى6760211842156021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيدعاء علي مزهر رحيم6761211842121030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي فتاح حمدان6762221842323204

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن حميد عبد هللا حمد6763191841011060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعلي اسماعيل عبد هللا خلف6764201841020104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد محسن مجول خلف6765101841002085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر ماهر محمد عبد االمير6766111841011009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمار فاضل محمد طه6767131841256020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلاحيائيعلي سامي بدوي جبل6768311841071023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين احمد عيس عبيس6769231841020063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيضحى علي حسيب سلمان6770211842064018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد الصادق خليل فرحان وزير6771241841008098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمصطفى فاضل حسوني دويج6772261841012149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيزين العابدين علي عبد الخالق رشاد6773211841010030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين صالح عبد الحسين باقر6774251841031172

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيالرا سالم قاسم حسن6775131842086074

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيحوراء صالح عبد حسين6776241842121042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي جواد كاظم6777151842050038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيهدى سعد عباس كاظم6778231842120152

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعبد االمير مصطفى علي عبيد6779231841046013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمفلح حسن محمد حمزه6780231841005169

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهدى عبد الهادي عبد الحسن عبد علي6781251842100720

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيحوراء جاسم محمد حسون6782251842053017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد امطشر ارحيمه6783141842134119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمريم ضياء عبد الرزاق احمد6784211842110079
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك ستار مهدي صالح6785121842102019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيزهراء حازم حميد فزع6786221842161037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء شوكت علي جاسم6787141842079025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عادل عبد الحسن علي6788121842094037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائينور اسامه عاصم طالب6789181842246037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي ستار جبار جوي6790151841008023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا عماد جهاد عبد الزهره6791241841037030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيغسان معاذ غسان ياسين6792191841015056

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى579اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عدنان محمد هاشم6793131842098043

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر مضر عارف سلمان6794111841016068

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى661.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء لبيد عبد علي حسن6795151842057021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيبنين حسين هادي فاضل6796101842096007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم فراس فاضل عباس6797121842231102

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مثنى ابراهيم محمد6798131841002050

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى كريم مهدي علي6799111842082074

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمود منتظر هادي محمود6800251841044234

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير مالك عبداالمير عبد6801131851022013

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العبدين عبد هللا عبد الواحد عبد السيد6802161851085049

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعماد مروح خيري منوخ6803131751001079

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن اركان طعمه مهودر6804161851352034

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر هادي ابراهيم حسين6805141841016115

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيمحمدباقر هاشم محمد عبدالرضا6806261851009058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيأماني بشير مجيد امين6807141822081002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيسرى فراس حميد وهيب6808131822075016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبياسالم زيد رشيد صادق6809111822071014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين فاضل عبد الكاظم خماط6810121821202092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول عمران موسى سندال6811151822055009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيمريم سعيد فالح عباس6812131822070066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد سالم كاظم حسين6813141821177069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيمنار سرمد سعدي سليمان6814131822070069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى صباح علي مامي6815131821008159

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة عزيز عبد األيمة درباش6816141822074092
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء رياض هاشم جبر6817131822098059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمقتدى تركي مطشر كريم6818131821045108

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبينور الحسين طه ياسين منسف6819131821008179

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد طالب عبد العزيز كيطان6820121821005057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جمعه حسن عيسى6821141821012048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبة عقيل محمد عبيد6822141822076062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقينور سعيد رضا كاظم6823121851031133

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف جاسم ابراهيم غنو6824131751015053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية عبير العراق  للبناتواسطتطبيقيام البنين فاروق وزير خلف6825261852079005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيجعفر كاظم مصطاف احمد6826131851017003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيهدى احمد رؤوف احمد6827101852126004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي محمد حسن سالم6828151851011047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك عبدالرحمن نجم جدي6829131852104003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد قاسم هاشم مطلوب6830121851206064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقيرفل فراس صادق جعفر6831131852106011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حيدر عباس ناجي6832121751031111

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي مرتضى عبد الواحد حلو6833121851031079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحسن احمد فاخر صالح6834151851071170

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبراء سلوان عبد هللا عبد الكريم6835141852070004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتقى عماد حميد عنيد6836111852215012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه عباس فاضل حمود6837131852283024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد محمود ابراهيم عبد هللا6838141851009007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد جمعه فتين مريهج6839151851017030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد احمد عوده جياد6840131752107030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عبد الستار اسماعيل ابراهيم6841141751013047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيغدير ذياب حميد فهد6842151852042032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيموج يونس فياض سلمان6843101852110070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412الخارجياتالرصافة االولىتطبيقيميس احمد حامد زين الدين6844131852401018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىتطبيقياستبرق سالم رمضان حسن6845101852092001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيبتول حسن داود سالم6846131852091011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيباقر جاسم فرحان محمد6847151851013007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرقية محمد اسماعيل عباس6848121852107018
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى عادل صادق طالع6849131851006068

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيمينه سالم حسون جار هللا6850141822099066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي محمد علي6851151821002021

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء شاكر حسين سعد6852151822058037

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن برهان محمد صكبان6853141821037064

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعلي عبد الكاظم جياد جلب6854131821042058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي حازم عبد االمير محمد علي6855121751005024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيمريم يوسف عبد االخوه حمزه6856241852118044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي ارحيم علي عبود6857261841003094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة احمد علي ايوب6858111842067073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيأيسر شاكر محمود حتيت6859211841007003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور الهدى هاشم علي حسن6860231842271287

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى وئام خضير محمد6861221841093085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد جعفر جبار سالم6862261841048028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوال زهير هادي شلب6863111842121055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعماد ضياء شذر جاسم6864181841141071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة ماجد مهدي كاظم6865131842080027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيمحمد نسيم حاتم عبد اللطيف6866211841029028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحيدر يحيى جبر كاظم6867241841008045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيكامل بدر مزيد يعقوب6868271841150090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيناصر نعمان ناصر حسين6869211841005131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمنتظر فاضل عتل كريم6870261841038120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.2ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيحسين عدي رضا عبد الحسين6871271841029018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية االحرار للبنيناالنباراحيائيسيف سامي حمدان محمود6872191841005010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد فاضل كطفان نعيمه6873141841049019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعلي عدي يحيى موسى6874231841012081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيضحى خليل شهاب شبيب6875211842142015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي اسماعيل ابراهيم6876121841014011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي طالب خشان جابر6877291841007140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيتقي جبار ابراهيم عبد هللا6878141841013009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب سليم صالح محمد6879231842120080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيحسام محمد نجم عبد الواحد6880211841007010
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفاطمة جاسم محمد قاسم6881271842061041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمريم محمد طالب رضا6882231842087231

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا مهدي طاهر حسن6883251841045047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيامير علي عبد هللا طارش6884241841025002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيكرار احمد فؤاد عبد االمير6885231841047075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيخيري جابر حسين فضاله6886291841007079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان احمد محمد حمادي6887101842223010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء علي كاظم عبد6888131842121053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم حمزه سالم6889241841028063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيطارق برزان نجم ذباح6890191841040039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمالك حامد مظلوم كاظم6891111841032056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيعالء عبود كاطم شناوه6892241841011047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين مازن ناجي مجيد6893251841044094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيحوراء نعمه عريبي باير6894271842088049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياشجان حيدر حسون زغير6895141842089005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس مازن سلمان خضير6896141842132049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد حيدر عبد الحسين جوده6897221841065020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيراضي احمد عبد الزهره كريم6898251841031279

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائينهى هاني سلمان معتوك6899231842114096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيحنين ليث ناصر حسين6900231842127020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم باهر فاضل احمد6901141842111127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عبد الصمد عكلة جروان6902111842066010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره قاسم خماط بطل6903141842074092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائييحيى عهد عمران دخنه6904121841031184

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتماره جمال فاضل جباره6905141842081008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الصاحب ياسر عبد الحسين6906221841365032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف حسين ذياب ساير6907101841026264

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعداديةالصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن زامل ارحيمة عبد السادة6908121841007091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيرنا مهدي صالح عبد هللا6909121842084015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءاحيائيزيد عبد الزهرة كريم حسن6910271841006009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه داخل حسين مكي6911271842058216

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين حيدر خضير حمزه6912121842107032
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعلي فاضل عوده شوكان6913261841012089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيآية ثامر عراك مرزوك6914191842246005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحميد صباح حميد عبود6915291841153089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيكرار ذو الفقار علي هربود6916231841020206

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى عبد الحسن سيد عبود6917141842080029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء وسام كامل غني6918121842110039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد جاسم عبيد6919231842145076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم احسان غازي عبد6920251842100596

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزينب سامي صكطري مشير6921231842076016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيانتظار علي عبيد باجي6922271842056021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد ابراهيم جواد كاظم6923131841001002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم علي عليج خضر6924101841019005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عبد الوهاب عبد فهد6925101841023014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيروان معين شليج كاظم6926241842096034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق محمد جعفر مهدي6927251841150463

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر وهاب عبد الواحد6928251841031553

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمصطفى أحمد فرحان منخي6929221841020077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عدنان صاحب عبد الحسين6930141841047009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمحمد صباح خليل بريس6931211841007047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عقيل موحان جاسم6932221842414046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه باسم جمعه داخل6933151842056056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيناديه كاظم حسن جاسم6934271842055192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيمباهلة حسين علي حسن6935231842077095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيمحمد علي ناصر حسين6936221841259016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينه ثامر حسين حمزه6937141842070095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيسلسبيل ماجد محمد حسين مجيد6938231842125044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد حسين كاظم علوان6939211841009138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ناظم محمد كيكه6940141842070080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد كاظم شنيور6941141842110077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عدنان كريم عباس6942141841208202

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيبالل ابراهيم محمد بري6943221841023012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي صبار حسين خلف6944221841096044
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم نبيل احمد عبدالرحمن6945131842117158

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية االتحاد المختلطة للنازحيندهوكاحيائييوسف أنور الو هرجو6946331841057001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز سعد محمود سليمان6947171841007076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيسفيان عامر خلف صالح6948171841143048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيفاطمه فاقد عنون نعمه6949231842095065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد الحسين اسمير عباس6950221841302009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى رضا صبري محمد علي6951121841030192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيحسين عادل حمد فرحان6952271841035010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعباس سميع جالب منسي6953221841002113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيودق محمد مناحي خلف6954261842120171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلاحيائيعلي غانم عباس كاظم6955231841199014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك علي عبد الرحيم وهيب6956101842115031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرتاج كريم شاكر هوبي6957221842141052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد فرج علوان سلمان6958141841017058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمصطفى احمد جبار مخلف6959191841007170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيبنين جعفر طالب صاحب6960231842120022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639ثانوية االماني للبنينصالح الديناحيائيوضاح ابراهيم جاسم محمد6961181841102029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639ثانوية الصادق االهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر حيدر عيدان كاظم6962221841385002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيفالح حميد محمد رميح6963271841013054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639الخارجياتذي قاراحيائيضحى علي نعيم كريم6964221842401037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات حسين علوان طويف6965121842112003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عزيز شحاذه محمود6966121842108059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء احمد صالح مهدي6967131842093009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ محمد عزيز كاظم6968141842111140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي أكرم عبد الباقي زناد6969121841032047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر حامد هليل مشيلخ6970151841003018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياياد هادف ريسان نزال6971221841040013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء رحيم حنظل حيال6972261842096064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد رعد جدعان فيحان6973111842215084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيحيدر سعد رحيم هادي6974271841024021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابرار حسين كاظم محيبس6975141842065003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب فالح جبار جبر6976151842050040
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء مصطفى عبد الحسين موسى6977111842080029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيامال احمد هدو جواد6978211842090007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر عدنان حسين علي6979251741001319

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمسلم محمد مسلم عبد الحسين6980231841047098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسين غالب محمد علي عبد زيد6981231841032027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينور ظاهر مخلف ردام6982261842108112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه امجد كتاب عبد الحسين6983231842271225

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن ماهر حسن عباس6984251841031162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامجد حسن ناصر حسين6985141841028008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين محمد موسى حبيب6986251841031239

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير عماد جبار علي6987131842070160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائينور الهدى محمد سعد كاظم6988281842190090

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيهديل علي سعدون جمعه6989211842105034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيضمياء غضيب لطيف كريم6990261842116056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر عباس فرج ماهي6991141842089025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعلي طالب هاشم داخل6992241841009055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين جاسم فرج ثجيل6993151841003013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيسلطان اياد خلف أحمد6994191841110008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيايحاء مشعان علي عباس6995211842139022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسام احمد مهاوش زغير6996221841098016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر جاسم جوالن مطروح6997141841018043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيأحمد حمزه غافل خليف6998231841169005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعبد هللا علي هادي جواد6999271841014084

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيليث جعفر نعمة هاشم7000241841003135

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي ستار احمد منشود7001271841002119

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيحسين علي كاظم ناهي7002261841159007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيمهند حميد حنون بكه7003221841081035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي ابراهيم تايه محسن7004271841002114

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب قاسم طوفان شفيق7005131842080021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء خليل ابراهيم علي7006131842121045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فؤاد صابر حسين7007131842081008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية السما للبناتكربالءاحيائياساور محمد عباس كاظم7008271842083003

234 من 219 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأروى احمد عبد هللا محمد7009111842217001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم احمد محمدطارق حسن7010131842074029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان اياد مهدي هادي7011111842062042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي صالح مولود محمد7012131842112025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد حيدر فاضل عباس7013181841006075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيمحمد رحمان رضا عباس7014271841033039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحذيفة محمود عاصي جاسم7015111841203030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد كاظم عباس7016131842118174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب اياد حسن جبار7017131842126024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب علي محمد علي7018111842109063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائييوسف امين ابراهيم صالح7019191841009235

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه اياد داود معروف7020111842114010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى حسين عباس جعيلو7021141842072036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيضحى محمد خضير علي7022211842138090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيامير قاسم عبد الحسين كاظم7023251841150465

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهاله جليل حسين حبيب7024231842119219

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزينه علي عمران مهدي7025181842176065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيسناريا نجاح عبد التاج حسن7026261842108070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائينجوان عبد الكريم حمد عبيد7027231842115115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسنين محمد علي صالح7028111841023011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيبدور محسن سالم حمادي7029101842119009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيمنار رحيم جابر شذر7030141842071059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيعلي سامي محسن دخينه7031231841040032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الحمزه كزار حسن7032231842092125

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيآماني محمد طالب يوسف7033231842118002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائياحمد ياسر حسن علي7034231841019009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.6ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب علي عبد الحميد عبد المهدي7035121842231091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد حسن عبد العباس عبد الحسين7036251842097049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيأصاله مصطفى محمد وهيب7037131842091001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيريام عادل سعودي عبد الكريم7038101842115065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار سعد محمد جبار7039131841024020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر محمود عاصي جاسم7040111842067108

234 من 220 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيايات حسين صاحب محسن7041251842100058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد الباقر حسين علي جخيور7042151841071196

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء حافظ مبدر محمد7043121842082003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء محمد شويش عبيس7044231842087112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيكاظم كامل كاظم جمعه7045231841020202

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائياالء سعد مجيد دوخي7046231842092013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء عدنان مطشر عطيه7047131842103037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبدالجبار ستار احمد7048131842116022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائياميره هاني كاظم ابراهيم7049231842124005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيحامد عناد تميم خلف7050191841014016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزين العابدين محمد عبد الرضا حسن7051231841020117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ شاكر محمود حسن7052111842067099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياسراء بهلول لطيف شهاب7053231842271017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيروان صباح جاسم حافظ7054131842070083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس جميل عواد حسين7055121842106085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام محمد عاصي جياد7056111842215056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن جالل واحد عبد7057131841012031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر محمد تقي رضا7058251841031267

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب عماد علي كاظم7059231842271157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمريم كاظم عيدان مراح7060231842178019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيخديجه كاظم محمد جابر7061231842128015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرملة ابراهيم رسول محمد7062251842062233

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي صباح غفوري صادق7063121841031105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس كنعان عزيم اكبر7064151841017043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ ثامر حاجي عبد7065101842095064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه ناظم ابراهيم سلمان7066101842090047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء جميل عليم علوان7067151842046116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيميثم احمد شناوه اسماعيل7068251841156031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر كتاب رشيد غازي7069251841031866

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل مؤيد هادي ناصر7070141842109010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول نعيم عطية زاير7071141842074019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى اياد عبدالستار عبدالجبار7072131842070145
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيابتهال فالح حسن زغير7073101842110002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيآيات طه ابراهيم عبود7074261842083003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل عدنان عباس مطشر7075121842098030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير عالء جاسم جودي7076121842107158

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد تقي عبد الوهاب عبد االمير جاسم7077181841006072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيذو الفقار ارشد طعمة عبد الحسين7078181841006038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء ستار محمد امين7079101842107016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى حسين حمزه ماهر7080251842062136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي فاضل نعمه مهدي7081251841031485

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي نعمان جار هللا غازي7082251841150259

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيجعفر جاسم محمد سعد7083271841003007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيبشائر عبد االله عبيدي خضير7084291842065012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل سعد محمد منفي7085111842070114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين نجم الدين عبدهللا مرزه7086131842103011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عامر رزاق ناصر7087141841013049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه سمير غانم عبد الكريم7088101842116006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيدعاء علي حسين عباس7089221842170026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء قاسم عبد النبي حسين7090121842112074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيتبارك رفيق طالب عباس7091231842083005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه جليل مالح مطر7092141842080039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمؤمل خالد جاسم عبيد7093261841010118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر قاسم خرباط بالك7094251841012037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيعلي رسن عباس شنياع7095241841016051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ماجد ابراهيم محمد7096131842070098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيدينه محمد جاسم علي7097231842095027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمود شهاب احمد7098121842082013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب صبري كاظم حبيب7099141842077025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحسين خيري عبد زيد عبد الحسين7100241841008032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد احمد حميد شكر7101221841365021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين فارس غافل فلفل7102251841045023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيضحى ناهي كاظم كايم7103261842091035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييعقوب يوسف علي حسين7104101841026263
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيطيبة حامد عواد ذياب7105191842246068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار ثامر داخل جسوم7106111842101041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650الخارجيونالكرخ الثالثةاحيائيغزوان نافع حسن سليمان7107121841400009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار محمد علي طالب7108121842107200

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية التحرير المسائية للبنيناالنباراحيائيعمر مجيد عباس عبد7109191841351022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين راضي سعود محمد7110291841007056

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد حبيب محسن هاشم7111211841009136

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد وعد ابراهيم نجم7112171841007017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية دياكوي للبنيناربيلاحيائيمروان حمد شالل مرعي7113311841008031

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر عوده ابراهيم7114261842107039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيمصطفى سالم هندي مطر7115191841086033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمؤمن أحمد عبيد داؤد7116171841001119

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائياحمد مصطفى خليل ابراهيم7117191841015010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمرتضى سعد محمد عواد7118231841002182

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم فرج حسن7119171741003007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائياحمد قاسم محمد مخلف7120191841014006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى نبيل كريم هاشم7121251741007243

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين رزاق مظلوم طعمه7122241841006013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمحمد كامل مشرع فزع7123231841051091

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد وفي طارق محمد وفي مجيد7124171841024123

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيفاضل صبار محيسن عيسى7125241841034024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيصالح وليد ابراهيم احمد7126171841018105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيحيدر كامل زعيل ساجت7127211841007019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيآيات سعد محمد مصحب7128211842140021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيحوراء داود سلمان رحيم7129211842138034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيهند عبد الرؤوف ابراهيم ارحيم7130211842105035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمياسه كريم محمد خليل7131141842108084

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيحسين عباس خلف حسن7132211841223005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيعال عامر ثامر جاري7133211842173044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيزينب رستم عبد ذياب7134211842015005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيمريم صالح هادي علي7135211842107049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيسيف حيدر شافي شمران7136231841032038
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيحيدر حميد محمود سدرة7137211841013035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيمحمد هيثم صالح مهدي7138211841062034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيغفران محمد عبد هللا حسين7139211842156030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيسماح محمد كاظم حسين7140211842015008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيمصطفى عباس حمزه غافل7141261841173032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى هيثم عبد سلمان7142231841020288

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائينور الهدى قاسم كاظم جبير7143211842291128

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيحسين نزار صبري علو7144211841065022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيطه عبدالمطلب هاشم مغامس7145131841002024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد رحيم ناصر مثكال7146261841012117

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمحمد قاسم خليل علي7147211841081039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيحسنين ناظم جويد عنيد7148221841065007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيعائشة خالد عبد الستار محمد7149211842143064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيحوراء صبار يوسف عبود7150231842109045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى عمار جبار جاسم7151121842105144

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمحمد محمود مشكور حمود7152211841065076

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي حميد ونان جاسم7153241841027097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيعذراء ياسين عليوي زبار7154211842141077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيتغلب عبد الكريم داود سلمان7155211841063015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعمر يوسف مرعي حسن7156211841039037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمحمد اسماعيل خليل ابراهيم7157211841030055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيعبد السالم جليل بدوح موزان7158261841043024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزينب حسن فاضل عباس7159211842098049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية الراية للبنينديالىاحيائيمحمد عبد القادر عطا سعيد7160211841021013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيزهراء عبد الجبار هاشم محمد7161211842118007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعالء كريم يازع منادي7162221741013072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد باقر محمد راضي فرهود7163231841006147

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيطيبة محمد مالك خليل7164211842140142

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهدى مزهر عبد الوهاب محمد7165211842140206

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيناصر حسين جويجي باخت7166261841027138

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيريم ابراهيم محل حمادي7167211842103019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين نصير موسى محمد7168251841044194
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمرتضي علي حاتم حسن7169231841017160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمصطفى طه كاظم ابراهيم7170231841001092

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد القادر فنجان كريم7171141841030022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيعلي نجم عبود رحيم7172211841063048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيسجاد فالح حسن هادي7173211841003052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيفاطمه كريم عبعوب عكال7174211842138105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمحمد حسين عبيد كاظم7175261841022118

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيدعاء كريم عبد احمد7176211842109024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيغسق محمد جهاد صالح7177211842107044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمهدي هادي جبر وهد7178241841207310

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائياطياف فاضل سلمان محمد7179231842081004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد حسن هادي رشيد7180131841009002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائياحمد موسى حسين عبود7181241841002007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية سيناء المختلطةبابلاحيائيعلي مهدي حمزة سوادي7182231841206029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي حسين فاضل عبيد7183231841005105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبد العزيز وسام نصيف جاسم7184211841005051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين ميري كصاد حسين7185241841203046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيزهراء حسن مهدي حسين7186211842133010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحيدر جاسم محمد حسن7187211841005031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي لطيف كتاب حباوي7188231841017119

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد عذاب جحيل راهي7189151841017065

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا جواد كاظم عبد الحسين7190241841204040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعبد القادر مظهر علي حسين7191211841030035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمصطفى عبد هللا حمود ثامر7192211841013102

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيضحى حافظ جاسم عباس7193211842121067

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيمالك فواز عبود لطيف7194261841203040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيدعاء محمد حسين محمد7195211842178058

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيايه كريم عبعوب عكال7196211842138019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيسالي مثنى جميل مهدي7197211842245009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمعصومه قاسم حسين كريم7198211842140172

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيتبارك حسين صالح عباس7199221842162022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيهجران مؤيد كنعان رشيد7200211842136081
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558ثانوية الحريري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريفان اسد مهيدي جواد7201141842137014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيتبارك سالم عناد هادي7202291842079004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيساره فاضل عبد الحميد عليوي7203211842110053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيوفاء عادل وردي سلمان7204211842262011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيغفران علي صالح عبد7205231842093067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين عبدالرزاق عطشان عودة7206261841003026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيمحمد سعد ابراهيم محمد7207241841031034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيسماره اكرم عبد فيضي7208231842086052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية النور للبناتواسطاحيائيطيبة دحام ستار حمود7209261842119037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزينب حاتم كريم محمد7210261842075033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيلقاء رزاق حافظ مضيخر7211261842097072

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد االمير جابر لطيف7212221841020067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمرتضى شاكر محي عبد7213261841202057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيزهراء مثنى عطية جاسم7214261842109045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيعباس كريم عزيز سرحان7215261841152011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيزيد احمد جبر سميع7216241841027065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد جاسم رمل برغش7217221841309010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيكوثر مالك عبيد عيدان7218231842081059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياكرام نده جاسم محمد7219221842204013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية النور للبناتواسطاحيائيتبارك محمد احمد محمود7220261842119012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيايوب محمد هرو عذاب7221261841007015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمرتضى مهدي عذيب علي7222221841051033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفرح كاظم حتي عليوي7223261842250196

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمصطفى طالب خضير حسن7224261841044049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره اسماعيل عبد علي يوسف7225161842197033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد فتيان عبد الحسين جاسم7226251841042017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس محسن لفته جبار7227221841053051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيساره فاضل موسى سبيل7228231842123042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيحوراء حسن شحيت مغنم7229281842070011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد محسن حمزه محسن7230251841045087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيميثم حسن هادي عبد الحسين7231251841012142

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمهدي ناصر حسين محان7232261841001197
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية فضة  للبناتواسطاحيائيسجى عدنان جمعه حنتوش7233261842095011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور مالك جابر طرفه7234241842149035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمحمد نوري جاني كاطع7235261841028103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل خليل حمود كريم7236221841098097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهدى عباس عبد جبر7237251842170347

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيهدى رحيم جماغ سلمان7238261842075076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيايالف ثائر نافع مهدي7239261842109013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيطيبه موسى يحيى نعيمه7240231842090196

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل عزيز عذاب هدام7241221841365039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي يعرب ماجد توفيق7242221841051023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيفرقان محمد يوسف حسون7243221842156129

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيساره فاضل عبيس هجول7244231842093052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي حسين سلمان عباس7245261841010090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية النور للبناتواسطاحيائيتمارا حميد فرهود كاطع7246261842119013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيعبد الرحمن طالب مالح سعيد7247261841173015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيريام اياد عيدان محسن7248261842086043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء عباس غثيث عبد7249251842100301

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية الجهاد للبنينذي قاراحيائيسجاد فليح حسن غانم7250221841078010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائينصير عطا هللا جبار حسون7251261841201212

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائييحيى ياسر كشاش راشد7252261841201222

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيتقى قاسم وناس سلمان7253261842085014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيماهر سالم دلف جاسم7254231841034068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء خالد محسن عبيد7255261842088040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيمنتظر رحمن جفات معيوف7256261841019025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيلمياء رزاق جاسم خشان7257251842100584

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيعلياء محسن شمخي مجيد7258261842152012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحيدر محمد رضا علي مهدي7259181841006036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيدعاء كريم راضي جبر7260261842087036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيانوار ناصر عبد الحسين ديوان7261241842110006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيدالل راضي موسى هاشم7262261842163008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيفاطمه دفار كريم كاظم7263261842084020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيليث مجيد عزيز حسن7264221841077068
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين هاشم7265231841016037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الكريم صبري عبد الحسين7266231842088254

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيشيماء عبد علي عطيوي دليف7267261842086079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزينب هاشم حمزه راسم7268261842107055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيابو الحسن ماجد مزهر محمد7269261841050001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعلي عقيل مراح حسين7270261841007074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلاحيائيسيف سالم ناصر عبد علي7271231841199008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمرتضى ماجد حسين شياع7272271841151032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيفاروق مراد غافل عوفي7273221841036130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيضحى عزيز مزهر هبر7274261842086083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحسين حميد إزغيتون حسين7275221841019032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيفاطمه بشار نعيمه كرم7276261842075046

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعالء حيدر برهان راضي7277261841038058

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن احمد خليل ساجت7278141841011021

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيرقيه محمد علي عبد هللا7279261842091022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيشهد أنور خلف حسن7280141842401029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر صالح نوري علي7281131841002016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عيدان تركي كاظم7282111841023013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيطالب عبد االمير جواد هاشم7283151841071117

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية ذي قار للبنينديالىتطبيقيمهند اسعد صاحب شطب7284211751032018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ابراهيم حميد عزيز7285131822079040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيمحمد مزهر ريسان داخل7286101821060128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيالحسين اياد كاظم منصور7287101821060011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عبد الكريم ابراهيم جواد7288131822086032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيصادق أيوب علي حسين7289131721017061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد جبار كمر7290141721026107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزمن قاسم حسين محمد علي7291131822093039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ثائر مراد ابراهيم7292131822072033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مراد نجم عبد مايع7293141821037224

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر لطيف ضاحي مكطوف7294141821050005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم مظفر عبد المجيد كريم7295111821156001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيمالك مهند علي خلف7296141722071053
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيوسام صباح نوري سلمان7297131821034130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيميس محمود علي ناصر7298131822086067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الطف المختلطةديالىادبياحمد عبد الزهره عبد الكريم ناصر7299211821242001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيرفل عبد هللا شجاع ياس7300201822112009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عبد الرضا كاظم يوسف7301111742079024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه قاسم كريم ياسين7302151852047039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمعتز عبد الرزاق حميد صالح7303141851009049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي كاظم خلف شبيب7304151851015049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعباس علي شامخ سنيد7305151851017036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيهدى اياد عبد الكريم ابراهيم7306101852120072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد مؤيد ناجي احمد7307131851022071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور جاسم محمد بايت7308141752070038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيطيبة محمد اعبيس جاسم7309121752105052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيبراء عبد راضي عبد هللا7310151852042005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كاظم طنبير عويد7311141822075107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيصفاء علي خان جبار مرعب7312151821007087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىتطبيقيكوثر سعدي عادي مدب7313101752108016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية السياب للبنينواسطادبيمؤمل مظفر علي سلمان7314261821045042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيابتسام محمد عذاب راشد7315261852089002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيزهراء حميد عبيس جوي7316281852065014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيريهام ستار جبار محسن7317131822107049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى369ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى احمد عواد حمادي7318121822096022

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيرسل حسن مهدي يعقوب7319161842228039

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيغفران صافي حمزة مجيد7320161842381083

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيكاظم عبد الرحمن جاسب يوشع7321161841022023

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جواد كاظم محمد7322161842161030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيأمل محمد عبد الزهرة خلف7323161842257004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ليث مسير فزع7324161842184239

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه وائل وداعه محمد7325161842165376

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية669ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء محسن علي قاسم7326161842383139

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية669ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عماد عبد الرضا فرحان7327161842184096

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيعلياء معتوك الزم سلمان7328161842197045
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزهراء هاشم عيسى عايز7329221842103071

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء يوسف محمد عبد هللا7330161842183042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد هاشم محمد7331161842152116

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيسرى اسماعيل خربيط ياسر7332161842169046

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاجر علي فاضل مرهون7333161842165485

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائياسراء طارق كاظم محمد7334161842268001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيحنين قحطان خليل فنجان7335161842383130

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667اعدادية النور للبناتذي قاراحيائينور حيدر جري منيخر7336221842156149

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرسل قاسم هادي محمد7337161842152072

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيبنين مشتاق طالب طه7338161842170010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيافراح عوده سهر دراج7339161842152020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينور مجيد وادي مطوح7340241842220390

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي عباس شنان كاظم7341291841003206

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزينب صابر حسين طحيور7342291842055052

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمنتظر حسن كاظم جاسم7343221841036200

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفضل عبدالخالق عبدالحسين عبدهللا7344161842165389

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى صادق جعفر عجيل7345161851085138

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب جهاد حسن عوده7346161842383142

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه عمار فاضل كاظم7347161842184072

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية627ثانوية السيبة للبناتالبصرةاحيائيرقية عبد الباسط عبد الباقي عبد هللا7348161842250003

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيايالف صالح جوهر عبد الجليل7349161842145018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقياحمد جعفر حسن عبد الصاحب7350161851075005

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيشمس باسم صادق شنشول7351161852228049

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن عبد الخالق خير هللا7352161851001099

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء رعد عبد محيميد7353161852208017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة وليد عبد االمير حمد7354161842171024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى توفيق بدران خضير7355161842145079

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيابرار محمد كامل جاسم7356161842165003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعيسى هاشم عيسى موسى7357161841140059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيمحمد طارق يوسف حسن7358161851105034

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيجمانه عبد الحسن جاسم علي7359161842162016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيالفضل عباس محسن شاوي7360161821050005
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيشهد عبد الكريم موسى هزاع7361161822272016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيامنة حسام طه ياسين7362161822217011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيسرار عبد هللا محمد محسن7363161822245031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا بدر خميس طه7364161851001095

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي كريم نبات خيطان7365161851140071

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه الزهراء احمد سهيل نجم7366161852162022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقينور ناظم زبين مختاض7367161852169115

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه جبار عبد الزهره حسن7368161842247055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيزهراء سامي عبدالحسن سلطان7369161842294009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا كاظم عبد الرضا مغير7370241841018050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيسجاد حسن نهاب صالح7371221841019063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمالك طالب قيس فرحان7372221842113188

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيمعالي ثامر علي حسين7373161842209066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائيزهراء غسان احمد جبار7374161842264009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد االمير صبري جاسم7375161841001081

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب فالح حسن نعمه7376161842380019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيحوراء عبدالرحيم جاسم صالح7377161842154010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيفرح عائد خالد زاير7378161842216022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيعلي مهدي عجيل كحط7379241841008087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمريم شلواح عجيل ثعيول7380221842323130

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء محمد جميل هبسي7381161842187022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيرياض عباس عبد الجواد عبد الكاظم7382241841016033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء محمد سالم جاسم7383161842290018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيزهراء شهيد طعمه مايع7384161842200009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جاسم كاظم درويش7385241841204060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبتول احسان ارحيم لفته7386161842165065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين عبد الخالق جبار عبد الحسين7387161841044012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب قصي سالم كاظم7388161842204021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد جاسم حميد7389161842220016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزينب حسن علوان جاسم7390161842228053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة محسن يوسف خليل7391161842280048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عبدالباقي عويد عبدعلي7392161842280014
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب طاهر عبد الحسين فهد7393161842247039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشيماء انور هشام شهاب الدين7394161842165288

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى احمد راضي علي7395161842146025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياخالص غضبان مختاض خليبص7396161842202002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن هادي سالم عبد7397251841031167

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه رائد عبداالمير عبيد7398241842139092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيساره صالح مهدي يعقوب7399161842228062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيسارة وحيد عبد السادة فيصل7400221842139111

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياكرم كاظم كامل عبد الحسين7401251841150045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيرضا حميد جابر جاسم7402241741015036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عادل صالح زهير7403161842266012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيلطيف محمد ساجت كيطان7404221841040070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرؤى خالد عبد الرزاق خالد7405161842152065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيفاطمه يعقوب يوسف حسين7406161842220027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيسيف عليوي حمود سلمان7407231841256031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائياحسان جالل هادي حمود7408221842103007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيخوله سلطان حمزه يوسف7409161842183026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عبدالعباس علي7410251841031690

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى عائد لفته سحيور7411251842062672

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645ثانوية الرافدين النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد منديل عبد منديل7412131841210007

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيغصون ليث كاظم زيارة7413161842381082

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيايمان ستار هاني معلة7414161842278006

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمصطفى فاضل كريم كاظم7415231841016043

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيعلي ستار عودة نعمة7416221841041037

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيمصطفى محمد مطر خضر7417251841122212

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيكرار علي حلو ابو شنه7418261841038072

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيمعصومة حمود مطيلب لفتة7419281842060037

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية الفرات للبناتميساناحيائياسراء سالم حميد عبد الحسين7420281842060002

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحيدر عبدالزهرة حمزة حسين7421231841052016

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائيرغد عماد قدوري ضيدان7422161842264003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد علي ساجت طعيمه7423251841031049

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعيسى فاخر حسن حافظ7424221841003167
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2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيمحمد فرحان حسن صبيح7425281841021028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651اعدادية القادسية المختلطةالنجفاحيائينور الهدى ميثم كاظم علي7426251842111048

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعلي رضا يوسف راضي7427221841001110

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمريم ناجي صالح والي7428221842154119

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه عايد جياد جاسم7429221842185066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيعباس حسين الياس احمد7430171841066013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعلي نزار هاشم محسن7431221841001121

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء لطيف حسن كاظم7432221842112036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيبلقيس عبد الرزاق حمود دعبول7433221842156027

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيام البنين احمد شاكر حسين7434231842142009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيليلى ايوب محمد حسين7435291842053075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيحوراء هاني عبود رداد7436291842053022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرسل حسين علي نوري7437221842185022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيتهاني جياد عطيه ضاحي7438221842110005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيأسراء عبد الكريم قاسم حمودي7439161842209003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الكريم جميل علي7440221842415006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638الخارجياتذي قاراحيائيايات عبدهللا كزار ثجيل7441221842401009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيروان فراس عبد هللا منصور7442221842113083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعلي احمد زياره عويش7443221841013058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيعفاف محمد عبد الحسن حمزه7444221842176011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيرضا كريم حسين جبر7445221841013039

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيحسين محمد ربيع عبد االئمه7446221841001054

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسين طاهر سالم خلوف7447221841010028

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيآيات احمد محمد عباس7448221842209005

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء ياسر بدر موحان7449221842323199

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583ثانوية تبارك اللبناتذي قاراحيائيزينب علي شرهان صليبي7450221842184011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين محمد لطيف مطروح7451161851139045

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي هاشم عطية7452161751090017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عقيل كاظم جاسم7453161851015072

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عباس جابر باقر7454161752169045

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقيمصطفى تقي شهاب ذياب7455221851050038

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحمود ماجد رهيف عاتي7456221851300064
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2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيمصطفى نوري مسلم عبد الخالق7457161821006080

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب سعدي شاكر محمود7458161852383033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عادل صدام صيهود7459161851083032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةتطبيقيزينب أحسان علي محمد7460161752248009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية االصالة للبناتميسانادبيزهراء مصطفى حسين مريوش7461281722051025

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيزين العابدين خالد جبار محمد7462281821002028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عادل عبد السيد حسن7463161852220032

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية417أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرقيه صباح اسماعيل فرج7464121852102019
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