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

2017/2016 الدراسية السنة لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد675الخارجيونالرصافة االولىاحيائييوسف محمود يحيى سراج1131741400019

كلية الطب/جامعة بغداد672اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه فالح حسن ابراهيم2131742101006

كلية الطب/جامعة بغداد671.2ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى قصي جمعة ايوب3111742067040

كلية الطب/جامعة بغداد670اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمضر بشير عبد الرزاق سلمان4201741001242

كلية الطب/جامعة بغداد670ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده احمد جبر بريهي5141742106019

كلية الطب/جامعة بغداد665.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد مبدر محمود محمد6131741020006

كلية الطب/جامعة بغداد665اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا محسن هادي ابراهيم7111742106010

كلية الطب/جامعة بغداد665اعدادية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم محمد محيبس صالح8141741050034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد666ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل شهاب احمد محمد9131742116005

كلية طب األسنان/جامعة بغداد668.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسبأ فارس نواف كاظم10101742078056

كلية طب األسنان/جامعة بغداد667اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيضرغام عبد االمير صابر خليف11121741026041

كلية الصيدلة/جامعة بغداد663اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيابو بكر عبد الكريم محمود رشيد12101741013008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد662اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى صالح كاظم فاخر13131742094036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد662اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيتبارك حسين جابي كواك14221742153025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد613اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حامد محمود شعبان15141742079062

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد579اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيسجاد فرحان جودة جميغ16281751002037

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد557اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد خالد عباس خليل17111751032008

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره عدنان حمود سلمان18141742144017

كلية العلوم/جامعة بغداد633ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور حسين مكطوف ساجت19141742093060

كلية العلوم/جامعة بغداد622اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل رحيم حسن رسن20111742071056

كلية العلوم/جامعة بغداد503اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن محمد سلمان حسن21111751006025

كلية العلوم/جامعة بغداد491المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينتطبيقيخالد عجاج سهيل محل22181751361018

كلية العلوم/جامعة بغداد490.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةتطبيقيامنيه عبد االمير محسن جبار23141752094001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغفران علي حسين عوده24151742040063

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب صفاء صالح محمد25101742118038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسارة عامر اموري صالح26121742118049

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيكرائم محمد نعيم نصيف27221742139143

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه خالد كاظم شلش28141742069029

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء صباح مشعان منصور29111752215026

كلية القانون/جامعة بغداد566اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيبراء محمود شاكر رهيف30141721038022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد476ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىادبيعلي حسام صبري عبد علي31101721012014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن ناظم عبد الكريم محمد32131741022036
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد530ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعادل محمد فهد حسون33131741022070

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد427اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيمحمد رياض تايه كريم34231751011034

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد426ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي بهجت محمد صالح أبراهيم35141751056010

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد427ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائينور كاظم ناهي جاري36261742112035

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد418إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الكريم رعد حسن حسين37141611013058

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد409ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبيداء ظاهر عباس نصار38111612102019

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد416اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد هادي جواد كاظم39151741010050

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد431ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينه صباح نوري حردان40101752090019

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد408اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي لؤي قصي حسن41111741002015

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد404اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعلياء عدنان جابر علي42121742112071

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد434اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن علي حسن علي43131511017023

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد416اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى محمد عبد الجليل حسن44111751007049

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد420اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيدعاء محمد محمود حمادي45131752101014

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد415اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رعد محسن حمود46141751026042

كلية اللغات/جامعة بغداد506اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيوهج عصام احمد جار هللا47131722106045

كلية اللغات/جامعة بغداد455اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس عماد عبد الزهرة عبد الحسين48111721032061

كلية اللغات/جامعة بغداد453اعدادية ثورة المختار للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عباس عبد الحسين عباس49151721021036

كلية اللغات/جامعة بغداد451اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب احمد كريم فرحان50151722054047

كلية اللغات/جامعة بغداد448اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيهيثم مهدي صبار هليل51151721001110

كلية اللغات/جامعة بغداد436اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبينورهان جاسم داخل ظاهر52101722096081

كلية اللغات/جامعة بغداد432ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبياحمد جاسم محمد غافل53281721010001

كلية اللغات/جامعة بغداد429ثانوية الضرغام للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين عبد الرزاق محمد حبيب54111721014006

كلية اللغات/جامعة بغداد429ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبيسرحان خالص عبد الجبار سرحان55111721158020

كلية اللغات/جامعة بغداد424اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيسجاد جادر صبيخي علوان56131721024047

كلية اللغات/جامعة بغداد423إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس فيصل محسن حمود57141721024130

كلية اللغات/جامعة بغداد422إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى احمد حسن داود58141721013124

كلية اللغات/جامعة بغداد419ثانوية االخاء المسائية للبنينالرصافة االولىادبيياسر عامر اسماعيل عبد الحسين59131721253035

كلية اللغات/جامعة بغداد418اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا محمود خلف فريح60101721017042

كلية اللغات/جامعة بغداد417ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس احمد علي خطاب61141621032028

كلية اللغات/جامعة بغداد417اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن خميس احمد علوان62101721017036

كلية اللغات/جامعة بغداد417اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن كاظم عبد الواحد كوجي63151721009039

كلية اللغات/جامعة بغداد416إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبياثير ياسر عبد هللا صويط64141721024004
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كلية اللغات/جامعة بغداد415اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبياحمد ياسر ابراهيم علي65131721004008

كلية اللغات/جامعة بغداد415اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيديانا محسن ابراهيم خضير66111722085022

كلية اللغات/جامعة بغداد415اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيهبه احمد خليل عبد هللا67131722092064

كلية اللغات/جامعة بغداد415ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد عامر محمد حسين68141721004020

كلية اللغات/جامعة بغداد415اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعلي رباح محمود كاظم69131721006042

كلية اللغات/جامعة بغداد414اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب اسامه عبد الخالق مهدي70141722100050

كلية اللغات/جامعة بغداد414ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه قاسم حسن جواد71141722070089

كلية اللغات/جامعة بغداد414اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيشاكر فاضل حميد عبد72141721026045

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية ثورة المختار للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر عباس جابر غازي73151721021077

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيناصر هادي ناصر حسين74151721006153

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبينور عبد الكريم حسن كريم75131722071119

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطادبيحيدر حسن كريم جنيط76261721205006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد امير مهاوي جبر77151721013023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن سعيد مجيد قادر78141741007021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب اكرم علوش رضا79121742087018

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر حسنين سعدي خليل80121741030158

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيشاكر علي شاكر علي81151741006052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عبد الحسين عبدل مايكة82131741010048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقصي غالي حسن هالل83141741015035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى رحيم مطلك عبد84141741203082

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيحسين نبي راضي عبدهللا85151741014006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيعلي هيبت الدين مسلم ساعد86271751009060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيأحمد ستار جباره جواد هللا87141751026002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450إعدادية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيليث سالم علوان داود88101751202026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيعلي محسن علي جعفر89231751069052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقيفردوس بركات اسماعيل هتيان90101752113029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيسبأ فرات حميد مجيد91141722144033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيضحى وصفي حميد رشيد92131722072027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيريم كمال جهاد مخيلف93261722091020

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد السالم ياس خضر مطلك94111721012026

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد431ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبييوسف محمود عباس حسن95111721158070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء كاظم علوان كاظم96111722101023
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد556اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حسين خضير عباس97111722076088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء عبد القادر محمود ياسين98111722078001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيمروه كاظم حمدي جبر99111722084110

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيضحى حميد جاسم جبر100131722084025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير ناهد عبد هللا شرهان101151722041049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء محمود حناو علي102151722055046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور عبد هللا نجم محمد103111722074043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيدنيا عباس فاضل حسن104131722071038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557اعدادية رقيه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسندس علي حسين علوان105111742069011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عدنان راضي حمود106141742074028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر عبد الحسين فهد بلش107111742064062

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد410االعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيريام صالح صباح عياش108141722143013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد كامل اسماعيل109101722093008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيجهاد عادل عزيز رشيد110141722079039

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةادبيسارة خضر عبد حسن111111722151007

كلية اآلداب/جامعة بغداد521ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمرتضى خالد ابراهيم عزاوي112261721156040

كلية اآلداب/جامعة بغداد520اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر محمد حميد عمران113141721038063

كلية اآلداب/جامعة بغداد457اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى صباح مجيد حسن114121722105091

كلية اآلداب/جامعة بغداد446اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيباسمه ليث سعيد مسلم115141722100015

كلية اآلداب/جامعة بغداد442اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب جاسم نصيف جاسم116111722112054

كلية اآلداب/جامعة بغداد440ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي محمود عبد الهادي موسى117141722107008

كلية اآلداب/جامعة بغداد440اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حسين علي حسين118121722127050

كلية اآلداب/جامعة بغداد437ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء احمد كاظم سعد119141722142005

كلية اآلداب/جامعة بغداد435اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي خالد عطشان هليل120141721003101

كلية اآلداب/جامعة بغداد433اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد حسين نعيم بلبول121141721177005

كلية اآلداب/جامعة بغداد432اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء يونس سلمان محمود122111722106021

كلية اآلداب/جامعة بغداد429ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيايمان ناجي حسان فارس123121722085006

كلية اآلداب/جامعة بغداد429ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيلمياء حاتم حميد جاسم124111722075046

كلية اآلداب/جامعة بغداد428اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسن حميد خشان125151721008091

كلية اآلداب/جامعة بغداد426اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه شاكر محمود عالوي126101722120065

كلية اآلداب/جامعة بغداد512ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيرندا علي عليج خضر127101742116019

كلية اآلداب/جامعة بغداد518اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي بهاء كريم خضير128121751031079
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد426ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء عادل جبوري عداي129121722082008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد425اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعادل رشيد حسن فنجان130151721018073

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد423اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيسهاد مزهر رسن كرم131131722086054

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد418إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد وادي جلوب علوان132141721018006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد415اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد محسن منيشد داود133151721008137

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد413ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى علي جاسم شمخي134141722134070

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد412اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبياسعد علي هاتو عطية135151721004004

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد409اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيغفران محمد فهد حاتم136131722103053

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد408اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى مظفر علي طه137101721024121

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد408اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهبة فاضل ستار حسن138141722076151

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد407ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيسعاد مالك حسن محسن139101722220021

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد423اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى عالء بحر عويد140111722072056

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد423اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد علي سعدي حسين141101721027128

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد422اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه جياد لطيف هويرف142151722050073

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد421ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرواء باسم دابس حسين143141722072031

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد420اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جاسم عناد صلبوخ144151721009126

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد418ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىادبيسلوان انور وهيب كليل145211721231006

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد417ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد حامد فاضل هراط146121721171001

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد417ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد العزيز اركان علي احمد147111721151070

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد416اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي نجم عبد فارس148151721020090

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد416اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبياحمد فيصل جبار سلمان149231721001007

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد416ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمحمد قاسم عبد ضايع150111721150078

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد416ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيايمان علي عودة احمد151101722129007

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد415اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء طالب سعدون حيدر152151722056025

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد415اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى جبار صافي شويش153141721003143

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد415اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر روكان عبد حسون154111721054054

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد415ثانوية المصطفى للبنينبابلادبيزيد خضر عباس لطيف155231721045011

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد415ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيليث حسام حمد خلف156111721046034

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد414ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيحمزة قاسم جواد سرهيد157121721171004

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد413ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيحارث خالد ناصر علي158101721156010

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد413ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيعذاب فاضل عبد هللا علوان159101721155013

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد412اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيذو الفقار جاسم محمد محيسن160131721017039
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كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد411اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبينور تحسين حنش مناحي161151722050103

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد411ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيرقيه حامد عباس احمد162101722129014

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد411ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى حسن علي موسى163141722069025

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد411اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس ياسر جبار مطر164141721003083

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد410ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعمر سلطان حواس حماد165101721055026

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد410اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيآيات جاسم عالوي حسن166131722093012

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد410ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد اسماعيل ياسين ضيف167111721204007

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد410اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيوارث نعيم مانع موشلي168151721001111

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد409اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيجبريل عطوان حسن حميدي169151721009026

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد409ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيفيصل عامر كاظم اسماعيل170101721206029

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد409اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشه محمد عبد الحسين كريم171111722112081

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد409اعداديةالفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي محمد حمادي هندال172131721014081

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد408ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين سلمان عطية173141721031056

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد408اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر عباس حسين محيميد174151721008055

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد453ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيشاكر محمود غريبة ابراهيم175211741262002

كلية األعالم/جامعة بغداد482اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزهراء ابراهيم جوده حمزه176261722083021

كلية األعالم/جامعة بغداد479اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيغانم عمران صيهود شالل177121721032104

كلية األعالم/جامعة بغداد475ثانوية الفارابي للبنينديالىادبياحمد مازن ريسان عبد هللا178211721026002

كلية األعالم/جامعة بغداد470ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حامد حسين شمخي179111721017004

كلية األعالم/جامعة بغداد468اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس ظافر عباس شايع180111721057047

كلية األعالم/جامعة بغداد460اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف ستار جبار اكرم181121721034160

كلية األعالم/جامعة بغداد459اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم وليد غبين ناصر182111722071110

كلية األعالم/جامعة بغداد458ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيطه مازن حامد عبد الحي183121721019013

كلية األعالم/جامعة بغداد541ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيعلي اكبر كرم عبد هللا راهي184181741346036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451اعدادية عشتار للبناتبابلادبينور عماد جبر يوسف185231722125046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد421اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيسجاد محمد سلمان غضبان186261721017040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد417اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيعلي ناظم احمد حسن187211721223023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد415اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عبد الكريم عبد علي188151722046058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد414ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارادبيسامر عدنان علي خلف189221721301009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد413اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر علي محيوي حسن190111721027037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد412اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد رحيم مشكور جودة191151721009186

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد409اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ابراهيم شحاذه منصور192131721008137

53 من 6 صفحة



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

2017/2016 الدراسية السنة لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد408إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيعزام جاسم محمد سدخان193141721018033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد407اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيامير عادل عبد االمير نصار194221721090010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن محمد رزاق حسن195151721009041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبياحمد عبد الجبار سليم احمد196101721150003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد403اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين ورد حسن197141721026085

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد403اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبينبأ علي سليم امين198131722086082

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد401اعدادية االبرار للبنينواسطادبيكرار كاظم فليح قحط199261721016031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442ثانوية النور االهلية للبنينصالح الديناحيائيخطاب عامر محمد احمد200181741137008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى سلمان نعمه علي201221742135131

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية668ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عدي محمد ذرب202131742100057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينازك فاضل حسين طالب203201742118132

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية664اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك وليد محمد عباس204131742070040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية664ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد جبار احمد عميرة205111741037074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية662ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيروان تحسين علي عبد الرسول206101742116020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمحمد فائق كريم حبيب207211741012042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حسين هليل حافظ208151742047096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمجاهد شاكر صاحب حسين209251751031160

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمياده علي كامل خماس210131742070185

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنير سعدون عباس حمد211121741029038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين فاضل عباس حمدان212121741026018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صاعد خورشيد مجيد213151742054045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيتقى حسن زويد حسين214151752044005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية474اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعمر هادي صادق جعفر215121751030088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد احمد ضياء عبد216151751015056

كلية القانون/الجامعة المستنصرية544ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه علي ايدام عبد هللا217141722093012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب ستار جبار حسن218111722109049

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية450اعداديةالفاروق للبنينالرصافة االولىادبينور الحسن سعدي مهاوي موسى219131721014133

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس جمعه غافل عذافه220121721005025

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عبد الكريم عبد علي عجيل221141741016094

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.8ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى جمال عبد محمد222141742095030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد فالح حمادي عيسى223141721026034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرشا عباس فاضل حمود224141722067049
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية488اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا محمد حسين علي225141722067043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر خليف سوادي جابر226151721005037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مزاحم حسين عبد هللا227111721032112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ياسين طاهر علي228151721015066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعلي فرهود عزاوي علوان229261721026043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عبد الحسن حبيب حسين230151721001099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين محسن جمعة عباس231151722045027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل علي عوده داغر232141722075060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيحسن فالح جبر سالم233131721011027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيزينه محمد جاسم صالح234151722046039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد باسم محمد احمد235151721001081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية461ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىادبيكرار علي جاسم عبود236131721250067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين سالم مري كاظم237121721034040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457اعدادية شورش للبنينديالىادبيحسن حسين جمعه موسى238211721076022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزينب عبد الرضا سلمان داود239131722093053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية633ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي عدنان شمران راهي240261741038053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية577ثانوية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى اكرم محمود هادي241141742099011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية491اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عالء الدين جمعة حسين242151742054056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حسين زاير محبس243151741010035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس رياض جمعه حاتم244141742108098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعذراء عالء احسان فرج245141752072020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية الطبرسي للبنينبابلتطبيقيعلي جابر داود سلمان246231751041031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى كاظم محمد نفاوة247141752072028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيياسمين زياد ضياء عواد248141722127070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حامد علي ذياب249141722095010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد خليل حيال مناحي250141721037259

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسن علي شكر محمود251131721024028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سالم لعيبي عليوي252141721024150

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيرونق عبد الرضا محمد مطلك253101722107015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيايه مثنى عبد الحليم حمدان254131722091022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيعلي زيدان خلف عبد الرضا255131721024072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى عبد الكريم نوري جاسم256141721177126
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس كريم عبد الواحد محمد257141721201122

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعقيل علي محسن عبد الرضا258141721037172

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء محمد ياسر حسين259151722050116

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيميثم علي عبد هللا كريم260151721011046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبياالء عالء ابراهيم عجيل261131722099004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى زيد جبر عودة262141721037288

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى علي معيبد بريدي263151721018129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيمسلم جاسم حطاب رشم264131721026092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين كامل هامل عبد هللا265121721043010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيالفضل عباس هاشم مريوش266141721024033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حيدر عبد االمير سلمان267141721045027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عامر كاظم الزم268151721006060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427اعدادية ثورة المختار للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر علي جليل حسن269151721021031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمجتبى ستار هميم الزم270151721007102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى يوسف حمادي ضمد271151722045079

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيساره سعد يحيى صالح272131722101053

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحمن مجيد محمود محمد273141621027044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيمرتضى خالد تركي ابراهيم274181721120015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422ثانوية المجاهد للبنينصالح الدينادبيمنير ستار كعيد حمود275181721100021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين حسن عبد حمد276121722127028

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيهبة جواد كاظم عواد277131722084034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيمريم كامل عوده ابراهيم278101722109115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيفرح حسين مصيول محسون279231722126046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم جاسم علي ريكان280121722098065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عباس عطيه كاظم281151721001068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيطارق مجيد حسن زغير282151721018071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا محمد عبد هللا دهيدي283111721025032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعقيل عباس فاضل علي284141721032031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزينب سجاد ناجي باقر285131722091067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعلي فالح حسن حامي286131721002072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيعلي جاسم محمد خلف287111721160040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعالء ماجد حميد سعد288231721001037
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيهبه حسن نويل راضي289151722058077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس محمد كاظم عبد هللا290141721037159

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه جالل حاجم والي291141722110068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبياسامة هادي حمد حسين292121721175003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس ابراهيم صالح مهدي293111721052059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيرسل حسين رحيم معن294261722112008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد جاسم شالكه عبد295221741096001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدينا أحمد حسين حسن296121742107051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية548اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن علي مهدي ديثان297141751047021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعز الدين صباح دريب ابراهيم298111751026070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةتطبيقيمها عدنان احمد كاظم299111752151011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حسين ثجيل بخيت300141721028049

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هاشم محمد عكار301141721024172

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد علي حسج جارح302151721018122

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية455اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه نجاح جاسم منصور303131612078004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية419اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبياحمد سعد جاسم محمد304131721017005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية417ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى احمد شكر محمود305121721010065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية412اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محمد هاشم كاظم306151721009100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية410اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعلي مسلم محمد علي307131721042074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية409اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ صالح قدوري خضير308141722100107

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية406اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيحمزه عدنان حميد علي309131721007008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية403ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيحيدر ابراهيم حمزه علي310231721178022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية402ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد هاشم حمزة حسن311111721017045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية401الخارجيونالرصافة االولىادبيمحمد ضياء محمود جاسم312131721400125

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية400اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمصطفى محمد مشلح حمادي313261721041045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية400ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةالكرخ الثالثةادبيحميد خالد سرحان نجم314121721170016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية400ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيفراس فاخر حسين جدوع315141721032044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية400إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الرضا حمد مسلم316141621018006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية400اعداديةالفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي محسن عبود فالح317131721014079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد قيصر عباس هادي318121751043019

كلية الطب/جامعة البصرة664ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان فخري فاضل علوان319161742260006

كلية الطب/جامعة البصرة663االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيسجاد حسين مزيد عناد320161741124004
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة669ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبيد مطرود عبد الحسن321161742162015

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة665اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيهدى عبد الباري مجبل نفاوه322161742153061

كلية طب االسنان/جامعة البصرة668ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينبأ نجم عبد الرضا اسيود323161742383070

كلية الصيدلة/جامعة البصرة666اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةاحيائيعلي رائد هاشم محمد324161611043151

كلية الصيدلة/جامعة البصرة666ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك داود رمح حسن325161742188002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة663ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد وداد صالح حنوش326161741140009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة641اعدادية الفرسان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم حاتم سلطان327161751009038

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عادل صالح مشاري328161742202064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمد فاضل موسى329161742184177

كلية العلوم/جامعة البصرة587اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيدانية قاسم محمد جعفر جاسم330161742170009

كلية العلوم/جامعة البصرة560اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيمحاسن ابو الحسن محمد محمود331161742283035

كلية العلوم/جامعة البصرة556ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى ناظم عبد الوهاب حسن332161741060130

كلية العلوم/جامعة البصرة554ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبة احمد شهاب احمد333161742187040

كلية العلوم/جامعة البصرة551ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن فالح مهدي محمد334161741084018

كلية العلوم/جامعة البصرة567اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عودة تركي عودة335161751002109

كلية العلوم/جامعة البصرة555ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس اسماعيل ابراهيم عبود336161751140065

كلية العلوم/جامعة البصرة541ثانوية الحسن بن الهيثم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحسناء كاظم ضامن نمر337161752293007

كلية العلوم/جامعة البصرة525ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جعفر محمد جعفر338161751084193

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة527اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقياالء علي حسين معله339161752218005

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة513اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزهراء حمزة عبد الباقي ناصر340161742230017

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة534اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيرغد طالل هاشم عبادي341161752170013

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة529اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي توفيق مشهد خريبط342161751019092

كلية التمريض/جامعة البصرة619اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزينب معن عبد الرزاق سويد343161742240054

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة421ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي رزاق منهل كناص344161751035013

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة البصرة438ثانوية الحسن بن الهيثم االهلية للبناتالبصرةتطبيقينورا ناظم حسن بوشي345161752293035

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة398ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي سعيد جاسم346161742280036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد تركي سراي347161611063066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيالحسين شاكر فاضل زنيد348161721051004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيفاطمة يوسف يعكوب صاحي349161722252038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيعلي عبد االمير ناصر احمد350161621047045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبينور الهدى حسن عبد الساده محسن351161722231035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين وسام جاسم حرب352141721024077
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيمحمد داود سالم نايف353161721097052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيصفا فالح عبد الحسين علي354161742247031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد هاشم داوود355161742168012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيحوراء محمد مجيد احمد356161752283018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492ثانوية البتول األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مهدي علي قاسم جمعة357161751095019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيهاشمية عبد الزهرة نعمه علوان358161722206018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيمريم شهيد طعمه مايع359161722200040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيعبد الحميد عباس شمخي خطار360221721006050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيزمن كاظم جواد عبد ربه361161722291008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413ثانوية بقية هللا االهلية للبناتالبصرةادبياالء عباس جواد مزعل362161722290001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقياالء محمد خزعل عبد السيد363161752152008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ابراهيم حمود ثامر364161751060057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة512اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيحيدر جميل ثجيل عبيد365161751039032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيسارة جاسم لفته مطر366161722230026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيبان علي مهدي عباس367161722252008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةادبيضحى خليل ابراهيم عبد هللا368161722274004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيزهراء احمد رزوقي خضير369161722310005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة رعد رحيم يوسف370161722272008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبياماني عزيز غافل ثجيل371161722168003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيشمس سامي فيصل جاسم372161722173024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة420ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيزينب علي مال هللا عبد الكريم373161722216027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة411للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيزينب كاظم ياسر صخي374161722255007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة احمد قاسم احمد375161722215029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حزام جاسم مشلوش376161752223015

كلية اآلداب/جامعة البصرة482ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيفاطمة عدنان منصور سهر377161722287090

كلية اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينور الهدى فاضل رسن كاطع378161722172048

كلية اآلداب/جامعة البصرة417اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةادبياحمد نجم سلمان جاسم379161721371003

كلية اآلداب/جامعة البصرة416اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعدنان عباس عبد علي عبد الرضا380161721033027

كلية اآلداب/جامعة البصرة411ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةادبيإبراهيم حسن شلهوب رويض381161721135001

كلية اآلداب/جامعة البصرة410اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيقاسم محمد لفتة موسى382161721136023

كلية اآلداب/جامعة البصرة408ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيزهراء جبار عبد الجليل جابر383161722215018

كلية اآلداب/جامعة البصرة406ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيسارة سعد كامل ختياب384161722215025

53 من 12 صفحة



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

2017/2016 الدراسية السنة لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة البصرة406اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيحسين جاسم مهنا حمزه385161721017010

كلية اآلداب/جامعة البصرة405اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيشهد ماجد مهدي حسين386161722283022

كلية اآلداب/جامعة البصرة405ثانوية الحسن بن الهيثم االهلية للبناتالبصرةادبيفرح عبد االمير حمد صالح387161722293007

كلية اآلداب/جامعة البصرة404اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيمحسن خالد حسين حسن388161721056032

كلية اآلداب/جامعة البصرة403للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبينوره أسماعيل باقر طاهر389161722295014

كلية اآلداب/جامعة البصرة402ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيمحمد جابر حسن ياسين390161621305018

كلية اآلداب/جامعة البصرة402اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبياسراء احمد عبود لفته391161722237006

كلية اآلداب/جامعة البصرة402اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيعزام عبد الكريم قاسم محمد392161721039030

كلية اآلداب/جامعة البصرة399اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيعبد هللا وسام عبد الوهاب نجم393161721042040

كلية اآلداب/جامعة البصرة399اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيأحمد محمد راضي علي394161721028001

كلية اآلداب/جامعة البصرة398اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيزين العابدين يوسف خلف عبود395161721042028

كلية اآلداب/جامعة البصرة398اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمنتظر غانم فارس ناصر396161721112063

كلية اآلداب/جامعة البصرة395ثانوية بقية هللا االهلية للبناتالبصرةادبينجوان حكمت غدير مدهلي397161722290007

كلية اآلداب/جامعة البصرة394اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيحسين شاكر عناد موسى398161721049022

كلية اآلداب/جامعة البصرة394اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيفاطمه ميثم حسب علي399161722294021

كلية اآلداب/جامعة البصرة394ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةادبيزهراء ولي حسن محمد400161722258018

كلية اآلداب/جامعة البصرة394اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيلجين نوري طاهر سلمان401161722238024

كلية اآلداب/جامعة البصرة393ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيمحاسن زكي كريم فرعون402161722221027

كلية اآلداب/جامعة البصرة392ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيعلي كريم محمد جاسم403161721306023

كلية اآلداب/جامعة البصرة392اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيحيدر قادر ذاري عوده404161721033015

كلية اآلداب/جامعة البصرة389اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيسامي محمود شاكر عبد النبي405161721112026

كلية اآلداب/جامعة البصرة389اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيزهراء علي صالح فنر406161722164023

كلية اآلداب/جامعة البصرة388ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةادبيمحسن علي عبد الحسين كتاب407161721135017

كلية اآلداب/جامعة البصرة388اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيقصي هاشم شريف حسن408161721006046

كلية اآلداب/جامعة البصرة388اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيشهد احمد طه شهاب409161722169022

كلية اآلداب/جامعة البصرة387اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيايمان ناظم حسن عراك410161722167004

كلية اآلداب/جامعة البصرة488ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى طارق صالح غضبان411161741079047

كلية اآلداب/جامعة البصرة551ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيناصر عباس ناصر طاهر412161751084259

كلية اآلداب/جامعة البصرة530اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقياحمد دعيم حبيب عوج413161751039005

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة398اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيمحمد اسعد جميل احمد414161621006048

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة390ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطادبيحسين علي هاشم بنيان415261721204005

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة385اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبيعباس كاظم ليلو عبود416221721046019
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة522ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر زهير قاسم عبد هللا417161741084017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة494اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيياسر سعدون ناصر مصبح418161751062076

كلية علوم البحار/جامعة البصرة485اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ابراهيم خليل صخي419161751062061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل669اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييونس محمد يوسف محمود420171741017322

كلية طب الموصل/جامعة الموصل668.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز عاصم عزيز جواد421171741011110

كلية طب الموصل/جامعة الموصل666.6اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد عمار غانم عبدهللا422171741028030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل666ثانوية الرافدين األهلية للبنيننينوىاحيائييحيى اياد فضيل قاسم423171741157023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل665ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزينه ارشد غائب محمد علي424171742268058

كلية طب األسنان/جامعة الموصل666اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيساره محمد عز الدين محمد نوري425171742285106

كلية طب األسنان/جامعة الموصل666اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمريم ايهاب احمد سعيد426171742290149

كلية طب األسنان/جامعة الموصل665.4اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيصهيب انس عبدالعظيم قاسم427171741027123

كلية طب األسنان/جامعة الموصل665اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياواب شعيب سعيد عبد الفتاح428171741011036

كلية طب األسنان/جامعة الموصل663اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيميس ايهاب احمد سعيد429171742290159

كلية طب األسنان/جامعة الموصل662اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآية فارس حمادي عبد430171742285043

كلية طب األسنان/جامعة الموصل660ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيمحمد نوفل عبد الرحيم يونس431311741019059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل668ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيسجى سالم عبدهللا صالح432171742077007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل666.5اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيخالد بالل محمد شريف محمد433171741027081

كلية الصيدلة/جامعة الموصل666.2ثانوية الشهيد عمر الصيدلي النموذجية للبنيناربيلاحيائيسجاد عقيل قمبر خليل434311741024046

كلية الصيدلة/جامعة الموصل665اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائينور خالد خليل علي435171742301133

كلية الصيدلة/جامعة الموصل663اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيفهد سعد ارحيل احمد436171741020093

كلية الصيدلة/جامعة الموصل660اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرؤى حازم محمد جاسم437171742273143

كلية الصيدلة/جامعة الموصل659اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعمر ثائر اسماعيل حسن438171741012108

قسم المكامن النفطية/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىتطبيقيمهيمن معاذ عبدهللا نجم439171751186049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل526اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيبالل مقداد عبد الجبار اسمير440171751017035

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل523اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعلي حسين علي حسين441171751017089

كلية العلوم/جامعة الموصل628اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيفداء محمد قادر رمضان442171742232155

كلية العلوم/جامعة الموصل536اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآمنة بسام محمد شهاب443171742288002

كلية العلوم/جامعة الموصل525.8اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيامجاد عماد علي يونس444171742294045

كلية العلوم/جامعة الموصل515ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيشهد جمعه علي حديد445171742238057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمه مقداد عبدهللا ياسين446171742268040

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل434ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيمحمود فارس يونس محمود447331751070095

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل399اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبدالحميد صباح براك فهد448191751020050
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كلية الحقوق/جامعة الموصل514ثانوية سيوان للبناتاربيلادبينشتيمان حاتم عزيز محمد449311722038051

كلية الحقوق/جامعة الموصل453اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيكرم رافع سفاح عفاص450171721011080

كلية الحقوق/جامعة الموصل445ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيندهوكادبيفالح عايد دبي عريف451331721032009

كلية الحقوق/جامعة الموصل412ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىادبيمحمد عطا هللا احمد محمد علي452171721171017

كلية الحقوق/جامعة الموصل411اعدادية ربيعة للبنيندهوكادبيفيصل محمود مخلف عبيد453331621007089

كلية الحقوق/جامعة الموصل407اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيزينب باسم يونس احمد454171722231053

كلية الحقوق/جامعة الموصل406اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيوليد خالد اسماعيل خضير455171721021137

كلية الحقوق/جامعة الموصل405اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيمرثد اسامة عبد العزيز طه456171721010084

كلية الحقوق/جامعة الموصل402ثانوية الشورة للبنيننينوىادبيحسن عبد هللا رجب ناصر457171721033009

كلية الحقوق/جامعة الموصل401ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبييونس موفق موسى صالح458331721070123

كلية الحقوق/جامعة الموصل400ثانوية ابو كلة للبنيندهوكادبيحسن كرجي نهيان شالل459331721033002

كلية الحقوق/جامعة الموصل399اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيابراهيم حسين علي حسين460171721351001

كلية الحقوق/جامعة الموصل397اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمود مطلك سليمان حديد461171721026253

كلية الحقوق/جامعة الموصل396ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكادبيعمر زكرياء خورشيد سليم462331721058068

كلية الحقوق/جامعة الموصل394ثانوية ابو كلة للبنيندهوكادبيجدعان خميس نايف مجبل463331721033001

كلية الحقوق/جامعة الموصل501اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمود ناظم محمود اسماعيل464171741027285

كلية الحقوق/جامعة الموصل482اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائيعلي هالل عزيز يحيى465171741010034

كلية الحقوق/جامعة الموصل456اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحسين مصطفى سعدون محمد امين466171751011029

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل430اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعبد الرحمن جوبيل دحام عطيه467171721010045

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل395اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبيرعد أمير فرحان روضان468181721016062

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل390اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعمر صالح ابراهيم طه469171721015074

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل390إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبييوسف احمد رضا حسين470181721021051

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل389للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  دهوكادبيوسام فيصل سمو صاروخان471331721008023

كلية التمريض/جامعة الموصل637اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائياحمد ثاير جواد كاظم472211741013006

كلية التمريض/جامعة الموصل590اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيسرى بشار طلب عبود473171742274032

كلية التمريض/جامعة الموصل568اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهاجر قاسم يحيى احمد474171742286219

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل436عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيخالد حسين نصيف جاسم475201741259044

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل409اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الحميد عالء عبد الحميد نجم476171751017062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413اعدادية عين سفني للبناتدهوكاحيائيحنان عبد هللا بكر حسن477331612042029

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402ثانوية الرصافي النموذجية الثالثة للبنينالسليمانيةاحيائيغزوان فيصل عبد العزيز عبد الرزاق478321611010142

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعمران خضر كريم ولي479201611008031

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيلجين محمد عبد الكريم الياس480171722289054
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل416اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبياحمد عبد محمد عبد هللا481171721351009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيرائد جمعة محمود سليمان482201721067018

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيايوب حسين عبد الرزاق رشيد483111721025009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيباسم عبد الحافظ احمد حسن484201721009022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيابراهيم ياسر احمد فتحي485171721008008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمصطفى عباس عبد هللا خلف486201721009128

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيقتيبه خضر ياس خضير487111721025037

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيليث ايوب علي احمد488141721037245

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394ثانوية تل عدس للبنيندهوكادبياحمد يونس عبد القادر مجيد489331721020004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394للنازحين- اعدادية األخوة للبنين دهوكادبيساهر صباح علي خضر490331721017007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبينور صباح مهدي فارس491191722178033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارادبيمحمد اسود امين ظاهر492191721015050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمحمد عبد اللطيف يوسف عيسى493201721081064

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393ثانوية ابو خشب للبنيندهوكادبيفهد علوان كريدي عياش494331621025021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393ثانوية المستقبل للنازحينكركوكادبيثائر مطر احمد حسين495201721061009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391ثانوية الخالدية المسائيةاالنبارادبيخليل ابراهيم خليل سليمان496191721346009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيمحمد نافع سعيد محمد497171721024062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبياحمد محمد حسين عبيد498171721206012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىادبيعلي مجيد احمد سلمان499211721264023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391ثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن حافظ حديد حافظ500101621204068

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيضياء فاضل نوري شومل501201721009060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391اعدادية النيل للبنيننينوىادبيحمود فواز حميد ونيس502171721027069

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسن فارس عبد الجبار حسن503171741017083

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426ثانوية عين زاله للبنيندهوكاحيائيغباش نكاز غباش محسن504331741010017

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405ثانوية قبة الصخرة المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد سيف الدين كول محمد  ولي505201741256055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيسالم محمد ابراهيم خلف506181741004053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد جاسم محمد سهيل507101741055001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعمر رمزي حامد جاسم508171751017094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمهند عبد الصمد غانم شكوري509171741023138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيبراء شهاب احمد حسن510171742289052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503ثانوية الرافدين األهلية للبنيننينوىاحيائيعلي امير صبري  عبد الباقي511171741157010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500ثانوية الزهور للبناتنينوىاحيائيسلوى سلوان خليل سعيد512171742292049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489ثانوية الرافدين األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد يونس عبد العزيز513171741157016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484ثانوية الزهور للبناتنينوىاحيائيزهراء يحيى محسن حيدر514171742292039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياسراء محمد صالح احمد515171742281012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيزكريا ليث حيدر مصطفى516171741026122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيليث خضير رشيد ايوب517171741021070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيسيف ابراهيم عبد ياسين518171741026143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز حازم محمد حميد519171751144035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيسيف صفاء محمد خيري قاسم520171751012050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيصهيب محمد عثمان احمد521171751024041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيوليد حميد عكلة حمد522201751051023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعمر حسين خميس خليل523201751259138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيرويدة طامي نجم عبد هللا524201752144012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيزينب قيس فاضل محمد525171722290065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيساره جمال يونس سعد هللا526171722288066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483ثانوية مكة المكرمةنينوىادبيغفران محمد خيري شاكر527171722315069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبياحمد ليث ذنون يونس528171721026034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمصطفى سمير احمد حامد529171721021100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمعتز احمد عبد هللا ابراهيم530171721012165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمصطفى مناف عزيز امين531171721028136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيياسر عماد جار هللا عزيز532171721351180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442 للبنين1ثانوية اصفية نينوىادبيأنفال محمد عبد هللا ابراهيم533171722035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيرحمه رافع يحيى قاسم534171722273083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمود صالح فتحي احمد535171721019128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيماهر خيري شيت شكر536171721143062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيحسين سالم غائب حسن537171721021035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427ثانوية خور سيباط للبنيننينوىادبياحمد محمد جمال سعيد538171721058005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيسماح عبد هللا محمد احمد539171722289046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل415ثانوية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيموج شيبان نداوي شرقي540171722230073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل414ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيعثمان فارس محمد حامد541171721032069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل414للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيامير هادي حسين اسود542331721001019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل414اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيسيف الدين عبد الغني عبد اللطيف محمود543171721012071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل413ثانوية حكنه للبنيندهوكادبيمحمد حسن عزو خلف544331621012030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل413اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيجاسم علي عماش عزيز545171721012047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيفهد خالد حسين علي546171741017219

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيهالة فخري احمد سليمان547171742232195

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه عبد اللطيف ظاهر خميس548101612113053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبياالء نديم محمد احمد549171722267010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبياخالص  سعد ياسين جاسم550171722264002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل395اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيايمان ابراهيم بلو عناز551171722281017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل386ثانوية سميل المختلطة للنازحيندهوكادبييازي حسن اسماعيل خلف552331722053006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل397ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائينور فتحي حبيب حديد553331742070031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينورهان عبد الغني عوني فارس554251752059288

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل419اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيشهباء حازم عوني فارس555251752059186

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل391اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقينجاة خليل محمد خضر556251752116023

كلية اآلداب/جامعة الموصل509اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعلي اسماعيل علي خضير557171721027134

كلية اآلداب/جامعة الموصل478ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيامنه محمد يعقوب يوسف558171722300005

كلية اآلداب/جامعة الموصل466اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعمر احمد شاكر احمد559171721028085

كلية اآلداب/جامعة الموصل421اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمود مروان محمود مصطفى560171721012149

كلية اآلداب/جامعة الموصل419ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيرغد مسلم مهدي عباس561331722041009

كلية اآلداب/جامعة الموصل416اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف نايف سعدون عبد الرحمن562111722101003

كلية اآلداب/جامعة الموصل405اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكادبيفرحان خديدا خلف محمود563331721056006

كلية اآلداب/جامعة الموصل403اعدادية النيل للبنيننينوىادبيبدر سيف الدين علي طه564171721027050

كلية اآلداب/جامعة الموصل403ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيمازن مردان زكر الياس565331721070096

كلية اآلداب/جامعة الموصل401اعدادية عوينات للبنيندهوكادبيمحمد خالد عذاب شوشيان566331721026025

كلية اآلداب/جامعة الموصل400اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيطالل يوسف سميط محيمد567161721006027

كلية اآلداب/جامعة الموصل400ثانوية الشورة للبنيننينوىادبياحمد مثنى عبد العزيز مطلك568171721033007

كلية اآلداب/جامعة الموصل400ثانوية اشويرات للبنيننينوىادبيصالح فالح صالح حسن569171721037011

كلية اآلداب/جامعة الموصل397ثانوية الحسين المسائية للبنيناالنبارادبيسفيان حميد عبد حمد570191721361083

كلية اآلداب/جامعة الموصل395ثانوية الشورة للبنيننينوىادبيهيثم حسن ياسين محمد571171721033031

كلية اآلداب/جامعة الموصل393ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىادبيايسر حامد محمد خلف572171721076007

كلية اآلداب/جامعة الموصل483اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب محمد وعد عبدالرحمن573171742288181

كلية اآلداب/جامعة الموصل480ثانوية مكة المكرمةنينوىاحيائيسارة شاكر محمود عرب574171742315075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعبد الستار خلف علي عبد الحميد575171721026123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيطالل حسن محمود ابراهيم576171721016063
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465اعدادية الكندي للبنيننينوىادبياوس زياد محمد صالح577171721021020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعبد هللا عمر محمد هاشم ايوب578171721028067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمد يحيى اسماعيل ذنون579171721080127

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيوسام فتحي احمد خلف580171721207236

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعلي حسين شبيب حسن581171721027135

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيوسام ابراهيم محمد صالح علي582171721028148

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيبشير يونس اسماعيل محمد583171721021025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمود بشار محمود علي584171721019126

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيحنين فارس حسن موسى585171722267034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيخلف جاسم عالوي حسين586171721003056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيفهد صبار احمود نجم587171721051050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيحسين صالح حسين لجي588311721001009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411ثانوية نينوى للبنيننينوىادبياحمد محمد ابراهيم عبدالرحمن589171721207015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيمحمد فاضل محمد صالح590171721051066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيصباح حماده خضر احميد591171721206072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية عوينات للبنيندهوكادبيتركي محيسن شعيوط حرج592331721026005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىادبيعلي عبد خلف حسن593171721076014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيطه محمد فؤاد علي594171741021030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد عبدالكريم الياس595171741028007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيغيث مقداد هاشم فتحي596171741027209

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيهاني جاسم محمد حسوني597171741026429

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيابوبكر احسان علي ياسين598171741027007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيعصام حجي يوسف جمعة599331741070155

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيحمزة اسود خلف بشير600311741001011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار سالم طه عبد601241741207149

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد جار هللا علي602171741017147

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيحمزه خليل ابراهيم جاسم603211741282012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائياسامة عبد هللا اسماعيل علي604311741019007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403ثانوية نبز للبنينالسليمانيةاحيائيستار خلف جاسم احمد605321741050010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل402ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمنتظر اياد سلمان عبود606231741046034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد حمزه سلمان حسن607231751255025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكتطبيقياحمد هواش صبار محمد608201751062005
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيحمزة محمد جاسم سلطان609231751017030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411ثانوية التون كوبري للنازحينكركوكتطبيقياحمد رفاعي عبد الحميد حسين610201751072001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد علي محمد وسمي611101751035004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل400اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيعلي عبد الجبار داود محمد612211751065022

كلية االثار/جامعة الموصل388ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيابراهيم شهاب عطية علي613171721051002

كلية االثار/جامعة الموصل387اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينادبيبشير منير عبد الكريم هزاع614181721089007

كلية االثار/جامعة الموصل387ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي صالح هادي بريص615141741208099

كلية االثار/جامعة الموصل399ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلتطبيقيمحمد وعد هللا سالم احمد616311751070055

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل407ثانوية التون كوبري للنازحينكركوكادبيمحمد امين يونس محمد امين يونس617201721072008

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل404اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيرعد ماهر أحمد جمعة618171721003064

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل392ثانوية المكوك للبنيننينوىادبياسماعيل عبد االله صالح محمد619171721051016

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل389ثانوية االهالي المسائية للبنينكركوكادبيوليد محمد حسين فارس620201721260087

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل394انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيمحمد عبد هللا عبد الرحمن خضر621131741242040

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل398عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقييوسف جاسم محمد امين يونس622201751259218

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552المدرسة العراقية الثانوية في كوااللمبورالرصافة االولىتطبيقيعلي يعقوب محسن باقر623131751203002

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية632ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيجمال مجيد جمال صالح624211751262004

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية625اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء علي جبير داخل625141742133029

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة662ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد يونس جاهل كاظم626251741031070

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة666ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين سعد هاني محمود627251741031188

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة657اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيهاشم محمد هاشم مجيد628101741026214

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة547اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد الباقي ثجيل نعمه629251751009222

كلية العلوم/جامعة الكوفة583ثانوية السالم االهلية النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي سعد محمد عبد الرحمن630131741044005

كلية العلوم/جامعة الكوفة527ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن ناصر عبد الحسين631251741031427

كلية العلوم/جامعة الكوفة490ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيهاني حسن زغير عبيد632161751060211

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى ناجي علي محمد عبد الرسول633251751150130

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة487اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد علي ابراز حلبوص634251751044008

كلية القانون/جامعة الكوفة434اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبيعلي صفاء نور جابر635251721012202

كلية القانون/جامعة الكوفة432اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعالء لفته شجي عويد636251721024192

كلية القانون/جامعة الكوفة432اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيقاسم حسان ابراهيم حمادي637251721113023

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة406للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيمحمد جواد كاظم ذهب638121721033021

كلية التمريض/جامعة الكوفة649اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيعالء فيصل علي لهيمص639241741017044

كلية التمريض/جامعة الكوفة621ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيضي علي محمد حسين علوان640251742062824
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قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة443اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين جالب ملوح641251611007298

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة427اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيمريم خالد عبد نور عبد الحسن642251742064036

كلية اللغات/جامعة الكوفة450اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيزهراء حسام حمزه عبادي643251722085036

كلية اللغات/جامعة الكوفة431ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيعباس سالم كامل ليلو644241621022025

كلية اللغات/جامعة الكوفة420اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزينب عالوي ابراهيم عالوي645291722078048

كلية اللغات/جامعة الكوفة598ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه علي صالح مهدي646251742062959

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة428اعدادية االمير للبناتالنجفادبيضحى علي ذياب جليل647251722083023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزينب موفق ابراهيم علي648211722155046

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيضياء حسن حمودي جبر649251751001154

كلية التربية/جامعة الكوفة527اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمؤمل مهدي حسين مهدي650251721024285

كلية التربية/جامعة الكوفة570ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء غالي زعين منصور651251742102008

كلية التربية/جامعة الكوفة560ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيموسى عامر موسى سلمان652251741031851

كلية التربية/جامعة الكوفة570ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيكوثر مهند عزيز سلمان653251752101013

كلية التربية/جامعة الكوفة542ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقينور رعد جاسم راشد654251752062146

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيحياه موسى عبد الواحد عبد الرزاق655251722056056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفادبينبأ محمود شهاب هادي656251722102014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422ثانوية الميثاق المختلطةالنجفادبيليالي نجاح عبد الحسن حصيني657251722118008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور الهدى ابراهيم كريم عريبي658251742100215

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمة ليث صاحب مهدي659251742069005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيندى ابراهيم يونس بلو660251742100192

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيألق حافظ جواد ظاهر661251742084001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائينورس غانم عبد الزهره عبد الحسين662251742070171

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيزينب محمد حسن كاظم663251752062072

كلية اآلداب/جامعة الكوفة474اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيعبدهللا علي صادق جعفر664251751009131

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة420اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياسراء ربيع حميد وادي665251722086006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة402اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيأسراء ابراهيم محمد حسن666251722170001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيمسلم محمد حامد علي667231721163035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة434ثانوية الكرار المسائية للبنينالنجفادبيحسين عبد االمير حمزة حسن668251721163016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبيمصطفى باسم شرهان عبد العباس669251721012306

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيعايد دوهان خشان مباشر670241721017034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيغدير شاكر جاسم محمد671251722078096

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420ثانوية الميثاق المختلطةالنجفادبيسجى عبد الرضا عبيد منصور672251722118006
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة417اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيحمزة عالوي نوار حمد673231721173025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة415اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيكرار عماد حسن عبيد674241721016023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة412ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيهادي حميد مراخ زغيرون675241721159028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيدعاء جواد كاظم راشد676231722077006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة407ثانوية سبأ المختلطةبابلادبيقاسم عبودي هادي طالب677231721191016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيرسول صادق جبار عاكول678281721010014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة405ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفادبييونس عبودي صبار لفته679251721156042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة405اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمريم عبد االمير عبد الرضا جبر680251722086184

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة404ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيزهراء كريم كامل خلف681231722172010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة404اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمنتظر ابراهيم كاظم ابراهيم682211721077155

كلية االثار/جامعة الكوفة399اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين اسماعيل فاضل غايب683111721007028

كلية الفقه/جامعة الكوفة416اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيابراهيم فاضل راضي ابراهيم684251721024005

كلية الفقه/جامعة الكوفة399اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبينور الهدى ابراهيم عبودي حسن685251722082072

كلية الطب/جامعة تكريت670ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيكرار باسم جمعه قاسم686151741012036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت659ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيزكريا شكر محمود يونس687171741186017

كلية الصيدلة/جامعة تكريت668تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيطه جمال مصطفى محمد688201741390014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت667ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعبدهللا عبدالقادر عبدهللا عباس689211741263014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت664اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعمر سامي جمال رؤوف690201741048133

كلية الصيدلة/جامعة تكريت661اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيهناء فهد حبيب جبر691181742242099

كلية الصيدلة/جامعة تكريت659ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائياسراء فاروق علي عبد هللا692201742160003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت656اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى حسن محمد جاسم693131741002034

كلية العلوم/جامعة تكريت560ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا خضير محمد صالح694181741033039

كلية العلوم/جامعة تكريت493ثانوية االلباب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيبارق سلمان رشيد حمادي695161751123003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت510ثانوية الشهيد الصدر للنازحينكركوكاحيائيعلي محمود حمد خضر696201741068022

كلية الحقوق/جامعة تكريت443ثانوية الهادي المسائية للبنينصالح الدينادبيحاتم دحام محمود ابراهيم697181721350030

كلية الحقوق/جامعة تكريت436ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيمحمود سالم يوسف حمد698181721122125

كلية الحقوق/جامعة تكريت430اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينادبيطه رياض رشيد محرف699181721005004

كلية الحقوق/جامعة تكريت468اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيعذراء غني عبد الباقي طيوب700181752242057

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت409ثانوية الشافعي للبنينصالح الدينادبيخالد ابراهيم خلف هندي701181721132005

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت401ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عمار هاشم شالل702111721046019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت401اعدادية ديالى للبنينديالىادبيمصطفى حسين غازي مدحت703211721012050

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت400ثانوية السبطين المختلطةصالح الدينادبيعبد هللا خضير عزيز خسارة704181721314006

53 من 22 صفحة



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

2017/2016 الدراسية السنة لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت399اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيمحمد احمد حميد ياسين705211721054051

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت399ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيصدام فرحان حبيب حمود706181721283015

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت398ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد القادر فاضل عمير جاسم707181721346075

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت398ثانوية االنشراح للبنينصالح الدينادبيمثنى نصيف قاسم حمد708181721114034

كلية التمريض/جامعة تكريت635اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد رياض عراك محمد709181741006054

كلية التمريض/جامعة تكريت588ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائينغم مثنى احمد مجول710311742038120

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت404ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيعلي فتحي شالش فحل711181741008023

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت393ثانوية الملوية االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم فاضل حسين خضير712181742266013

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت390ثانوية الريف الزاهر للبنينصالح الديناحيائيحسن محمد مهدي حسين713181741072009

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت416اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيمصعب حسين علي محمد714181751089048

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت393ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكتطبيقياسراء محمد حمادي بدوي715201752164001

قسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة/جامعة تكريت419اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيجهاد فاضل خضر محمد716201751006015

قسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة/جامعة تكريت390ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينتطبيقيمحمد عبد الباقي محمد مجيد717181751347037

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت386ثانوية الرواد للنازحينكركوكاحيائيابراهيم حمد خلف محمد718201741082001

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت394اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن دحام حصوة عبد الرحمن719181751089025

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت391ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيجمعه جاسم محمد سالم720181741332022

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت398ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد القادر مهند راضي عزيز721181751057009

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريت388ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقييوسف عدنان داود ابراهيم722201751200010

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية/كلية الزراعة/جامعة تكريت403ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيانجاد صعب ابراهيم احمد723181751041006

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية/كلية الزراعة/جامعة تكريت402اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد الفتاح طه محمد جدي724181751306007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمصطفى فخري مهدي نيسان725181611002176

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الدينادبيليث احمد عباس علي726181721301039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبياحمد اسماعيل شهاب احمد727201721077002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت419ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيرشا زياد جميل منديل728181722172013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينادبياحمد حميد احمد حسين729181721088001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416ثانوية سومر للبنينصالح الدينادبيوليد رمضان ذنون مطني730181721079051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الديناحيائيمحمد مهند لطيف عبود731181741039029

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمصطفى هادي صالح خواف732201741048243

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد جمال كريم نصيف733201741259108

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت411ثانوية شفق للبناتكركوكادبيحوراء زين العابدين قهرمان عسكر734201622145003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائيطه قحطان رشيد برجد735201741067078

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيغسان صباح بهلول حسين736201751259142
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيقصي علي صالح علي737181741045027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيسجاد احمد مالك عداي738231741044028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا مولود ابراهيم خليل739181751030010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيسعد محمد حمودي حسين740201751004014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450اعدادية المنصور للبنينصالح الدينتطبيقياحمد يونس طلب مشعل741181751045004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيحيدر جبار حمد عبد هللا742181721001015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر حسن كاظم حسن743231741257016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقيعبدهللا كريم صبار علوان744211751062011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت416ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبياسراء مروح مهدي جاسم745211722252002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت413ثانوية الجواهري المختلطةصالح الدينادبيبيداء هشام محمد خلف746181722287001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404ثانوية الشروق للبناتكركوكادبينور الهدى عصام خلف محمد747201722149029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت403ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكادبيسوزان سمين حسين زالو748201722164029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389خارجياتاالنبارادبيشهد محمد عبد الحليم حميد749191722401119

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عادل عباس سكران750111622061017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت385اعدادية هيت للبناتاالنبارادبيتقوى رباح مجيد محمد751191722196014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت417الخارجياتالديوانيةاحيائيرسل فاضل عوان جبر752241742401004

كلية اآلداب/جامعة تكريت418ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيعلي منهل خضير عطية753181721082043

كلية اآلداب/جامعة تكريت418ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيمحمود عبد هللا صحو هجار754181721096031

كلية اآلداب/جامعة تكريت415اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينادبيهيالن حامد مسرهد رشيد755181721005026

كلية اآلداب/جامعة تكريت412ثانوية الناعمة للبنينصالح الدينادبيعزيز حسين ثالج فرحان756181721133018

كلية اآلداب/جامعة تكريت411ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الدينادبيوسن دلي عبيد عيسى757181722259011

كلية اآلداب/جامعة تكريت410ثانوية الحجاز المختلطةصالح الدينادبيغيدان صداع غيدان كاظم758181721292016

كلية اآلداب/جامعة تكريت410ثانوية النزاهة للبنينصالح الدينادبياياد ايوب حبتر غريب759181721066008

كلية اآلداب/جامعة تكريت409ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبيطارق سمير حماده نامس760181721022010

كلية اآلداب/جامعة تكريت409ثانوية دجلة المسائيةصالح الدينادبيضاري خالد ابراهيم صالح761181721348024

كلية اآلداب/جامعة تكريت409ثانوية االنشراح للبنينصالح الدينادبياحمد جاسم محمد مهدي762181721114002

كلية اآلداب/جامعة تكريت408ثانوية الدور المسائيةصالح الدينادبيمصطفى محمود احمد عيسى763181721343086

كلية اآلداب/جامعة تكريت408اعدادية الملوية للبنينصالح الدينادبيعمر سالم محمود عبد764181721095016

كلية اآلداب/جامعة تكريت405ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمها علي حسين دهش765141722124042

كلية اآلداب/جامعة تكريت405ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيسجى محمد عيدان عباس766181722269007

كلية اآلداب/جامعة تكريت405ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيسلوان راشد جيجان حنوش767181721019015

كلية اآلداب/جامعة تكريت405ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينادبيحسن حسين محمود علي768181721088007
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كلية اآلداب/جامعة تكريت404ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيايناس فراس برهان امين769181722239026

كلية اآلداب/جامعة تكريت404ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبياسيل صباح روضان جاسم770181722258002

كلية اآلداب/جامعة تكريت404ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيفاروق عيدان مصطفى علي771181721332205

كلية اآلداب/جامعة تكريت404ثانوية الصحابة المختلطةصالح الدينادبيمهدي شاكر عبدالوهاب جمار772181721305017

كلية اآلداب/جامعة تكريت403ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيميسم فرج حسين علي773181722261028

كلية اآلداب/جامعة تكريت403ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبيسعدي خليل ابراهيم جاسم774181721303006

كلية اآلداب/جامعة تكريت402اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيوديان نزهان خضير خلف775201722120024

كلية اآلداب/جامعة تكريت402اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد السالم مأمون فاضل حسون776181721335056

كلية اآلداب/جامعة تكريت402ثانوية الزوراء للبناتصالح الدينادبيشيماء عبد حسين خلف777181722162016

كلية اآلداب/جامعة تكريت401المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينادبيموسى سحاب مطر خليفة778181721361039

كلية اآلداب/جامعة تكريت401ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيحامد احمد حتروش قرداش779101721158018

كلية اآلداب/جامعة تكريت401ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن محمد محمود حمد780181721351036

كلية اآلداب/جامعة تكريت400ثانوية القلعة للبنينصالح الدينادبيمصطفى اثير عبد الستار حسن781181721063023

كلية اآلداب/جامعة تكريت478ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيمروة ادريس سلطان جاد هللا782181742262021

كلية اآلداب/جامعة تكريت453ثانوية النور االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد زكري يوسف حسون783181741137019

كلية اآلداب/جامعة تكريت436اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيسرمد احمد خير هللا غني784181741089030

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت410اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيحسين علي يوسف عطا هللا785181721036009

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت409اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيعبد الواحد محمود ياسين ساير786181721036023

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت407اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبياسماعيل احمد عسكر جلعوط787181721042016

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت426ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيسعدون خالد نومان حسن788201741013018

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت424ثانوية االماني للبنينصالح الديناحيائيغسان عادل دحام حداو789181741102011

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت424اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينتطبيقيصباح خلف محمد جويد790181751004040

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت398اعدادية شورش للبنينديالىادبيسرمد محمد امين اسماعيل خورشيد791211721076037

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت397اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيمهند احمد مصطفى حسن792201721015051

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت396المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينادبيسفيان هشام جابر طه793181721361021

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت396ثانوية االبداع للنازحينكركوكادبيعبد السالم سبهان خلف محمد794201721080079

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت396ثانوية القبس للبنينصالح الدينادبيمحمد عماد خلف محمود795181721131019

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت395ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيزيد وهاب محمد حبيب796211721216006

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت395ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيحسن ناصر لبيب حسن797181721332080

كلية طب االسنان/جامعة القادسية660اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى حيدر شهيد علي798241741012062

كلية الصيدلة/جامعة القادسية659اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عقيل عبد حسون799241742114123

كلية الصيدلة/جامعة القادسية659االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جواد مجيد عبد العزيز800241741001212
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية658اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي عبد الحسين خفيف801241741003054

كلية الصيدلة/جامعة القادسية657اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين فالح محسن مهدي802241741062014

كلية الصيدلة/جامعة القادسية656اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايثار ياسر غجير جريمخ803241742121020

كلية العلوم/جامعة القادسية523اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائياسراء صبري حسن حمادي804241742139004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية601ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة يحيى جاسم عالوي805291742160045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية575االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيميثاق رباح تومان عذافه806291741007205

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية422اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد فارس شبلي807241741012049

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيحسين علي محمد زغير808241721026003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيبابلادبيمروان باسم دايخ حمزة809231621037011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية421اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيامير قاسم طالب هاشم810241721029008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه ولي عبد علي811241752095035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي قاسم شاكر عبد الحسين812241751013057

كلية التربية/جامعة القادسية614اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينرجس قاسم كاظم حسون813241612123121

كلية التربية/جامعة القادسية566اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحسن عالوي جعين ريكان814241721010011

كلية التربية/جامعة القادسية467ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيشهد عبد االمير عباس كاظم815241722140052

كلية التربية/جامعة القادسية453اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيشهالء فاهم راهي كاظم816231722077016

كلية التربية/جامعة القادسية436اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبياحمد علي عبد زيد كسار817251721122007

كلية التربية/جامعة القادسية546األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيعفاف فالح جرد ابو لوله818241742088027

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية433ثانوية الحلة للبناتبابلادبيشهد باسم ثابت حمزه819231722100031

كلية اآلداب/جامعة القادسية420اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعلي حسين ضعيف لفلوف820291721109077

كلية اآلداب/جامعة القادسية404اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيعيسى عبد الرحمن عيسى طالل821291721014134

كلية اآلداب/جامعة القادسية402اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيمياسم مالك جاسم محمد822291722058054

كلية اآلداب/جامعة القادسية398ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبينور محسن مطر يوسف823291722064044

كلية اآلداب/جامعة القادسية396إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد رحيم نجرس حسين824141621019096

كلية اآلداب/جامعة القادسية395اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيمحمد أحمد وحيد احمد825231721044074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية415اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيتبارك محسن خناوي صغير826291722057043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية411ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيجعفر هادي كاظم جار هللا827241721159006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية410ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيحيدر شاكر هادي ابيدي828241721208024

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية409اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيمحمد ثامر راضي حمزه829231721044075

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية440اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء صالح هادي عبيد830241752120027

كلية الطب/جامعة االنبار668اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه احمد عبد حمادي831101742115130

كلية الطب/جامعة االنبار667ثانوية الشهيد عمر الصيدلي النموذجية للبنيناربيلاحيائيقدامة زين العابدين حسان عثمان832311741024110
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار661ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائياحمد سالم حماد حسين833191741001007

كلية طب االسنان/جامعة االنبار658اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيجمال خالد مجيد ثامر834191741341041

كلية الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيغفران انور حميد حزم835191742202022

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك طه جابر حبيب836101742120017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار663اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيهيام يوسف حمادي صالح837191742194109

كلية الصيدلة/جامعة االنبار656اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيآيه  نواف حازم خالد838171742302011

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار638ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياسراء حامد دحام محمد839191742189003

كلية العلوم/جامعة االنبار580ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيآية خليل ابراهيم عالوي840321742066012

كلية العلوم/جامعة االنبار577اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيلؤي عدنان كافي عبد841191741060022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار531اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيابراهيم حمد خليفه عبد القادر842191741007001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار478اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارتطبيقيحيدر نصيف جاسم محمد843191751095010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار416ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عبيد عناد رعد844111721046037

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة االنبار411ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيريم خالد مطر محمود845191742183028

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار410اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيسجى فوزي محمد خلف846191742149060

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار395ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائياسماء رافع صبار فريح847191742180032

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة االنبار395اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبدهللا محمد حرج ثابت848191751020053

قسم علوم األغذية/كلية الزراعة/جامعة االنبار412ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيعبدهللا ياسين طه سعيد849191741046026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارادبيسفانه رامي محمود حسين850191722180016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيألق جمال حميد مجيد851191752370001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار406ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيماريا سعد هللا احمد عفن852311722058032

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار405اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز حمود عبد هللا حسين853181721047053

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار401ثانوية الهدى للبناتاربيلادبيدنيا عبد الكريم حسن شرقي854311722056005

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار400ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيطه ظاهر علي نجم855231721255031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار398اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيمحمد ياسين نوري عزيز856191721020039

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار398ثانوية قريش للبناتاالنبارادبينبأ كامل محمود خلف857191722158039

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار443ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنباراحيائيفاطمه اكرم خليفه حسين858191742312034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492ثانوية التكاتف للبناتاالنبارتطبيقيندى خميس محمود عبد859191752231006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيمنير مهدي عبد حسين860191721040069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار450اعدادية نور اإلسالم المسائية للبنيناالنبارادبيعمر حاتم عبد الستار جياد861191721354146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيمريم صباح تمير عبد862191722243026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440اعدادية العدل للبنيناالنبارتطبيقيعثمان اسماعيل نجم عبدهللا863191751018014

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبيحنين فائق يحيى حسين864191722161005
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407ثانوية البشير للبنينديالىادبيغسان صكبان حامد طخاخ865211721057012

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار405ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنبارادبيتغريد عدنان مجبل رزيك866191722170007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيهديل احسان علي جاسم867201622170077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيشيماء عبد محمد زين868191722154021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيغصون حسين علوان عزيز869191722370219

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيزينه عبد الرحمن خليل خلف870191722251014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419ثانوية الرجاء للبناتاالنبارادبيمريم هاني شاكر محمود871191722160025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418ثانوية كبيسة للبناتاالنبارادبيهند مجيد ذياب زباله872191722220020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنبارادبيبان عالء محمد عبد الرزاق873191722312007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417ثانوية الودود للبناتاالنبارادبيحنين مثنى حافظ احمد874191722266005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416ثانوية العلم النافع المسائية للبناتاربيلادبيسرى محمد عبد عباس875311722080018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيمروه نصيف جاسم محمد876191722217015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبينور مشتاق عبود مولود877191722188061

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار415ثانوية الحبانية للبناتاالنبارادبيسارة جاسم محمد طعمة878191722187013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار414ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارادبيرحمه سمير هوبي احمد879191722292022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيرويدة محمد سامي عبود880191722155006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيماريا سعيد محمد نجم881191722163043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيحنان مصطفى كمال ياسين882101622095015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483ثانوية الكوثر للبناتاالنباراحيائيهديل زهير عبد الحميد احمد883191742173052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيصبا جمال عبد الحميد محمود884191742191040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453ثانوية الخالدية للبناتاالنباراحيائيمنال خالد طالب جهاد885191742185031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار407ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيرغد نافع محمد عبد الرزاق886191752370019

كلية اآلداب/جامعة االنبار419ثانوية حديثة المسائية للبنيناالنبارادبيمصطفى ماجد ابراهيم مصلح887191721357053

كلية اآلداب/جامعة االنبار414اعدادية هيت للبناتاالنبارادبيهاله عثمان عواد لطيف888191722196048

كلية اآلداب/جامعة االنبار414ثانوية ابي تمام للبنيناالنبارادبياحمد عبد محمد خلف889191721075005

كلية اآلداب/جامعة االنبار414ثانوية الرصافي النموذجية الثالثة للبناتالسليمانيةادبيصبا سامي صبار بديوي890321722029015

كلية اآلداب/جامعة االنبار413ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلادبيطيبه كمال حسين علي891311722081032

كلية اآلداب/جامعة االنبار412اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيسيف حاتم مخلف احمد892191721017013

كلية اآلداب/جامعة االنبار410اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيبكر حقي اسماعيل عواد893191721028012

كلية اآلداب/جامعة االنبار410ثانوية عمر المختار للبنيناالنبارادبيحميد محمود خلف ذياب894191721059008

كلية اآلداب/جامعة االنبار409ثانوية كبيسة للبناتاالنبارادبيحنان عمر عبد هللا عبيد895191722220005

كلية اآلداب/جامعة االنبار407اعداديه الرطبة المركزية للبناتاالنبارادبيسرواء عباس عالوي محمد896191722152015
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كلية اآلداب/جامعة االنبار406اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيسجى نواف حماد عبد897191722204020

كلية اآلداب/جامعة االنبار406ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيذكرى جمال محمد فياض898191722369062

كلية اآلداب/جامعة االنبار403ثانوية عمر المختار للبنيناالنبارادبيعمر ابراهيم احمد عباس899191721059019

كلية اآلداب/جامعة االنبار403ثانوية التحرير المسائية للبنيناالنبارادبيحماد علي احمد عبيد900191721351035

كلية اآلداب/جامعة االنبار402ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيايمن كريم عابر سويدان901191721301005

كلية اآلداب/جامعة االنبار401ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبياسالم علي حسين علي902191722161001

كلية اآلداب/جامعة االنبار446ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيشهد حسن صالح نصر هللا903191742154025

كلية اآلداب/جامعة االنبار429ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمؤيد صالح ياسين عبد الهادي904191751359005

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار430اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيقطر الندى ساطع شهاب احمد905191612199054

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار423اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيمرعي احمد محمد شنتر906191721019034

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار412اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعبيد محمد عبيد صلبي907191721104017

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار398ثانوية الزهراء للبناتاالنبارادبيمنتهى رائد عبد الحميد عبيد908191722267017

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار410اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارادبيعبد العليم طه عثمان شهاب909191721015033

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار407اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبينبا اسماعيل سمير عبد910191722204032

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار406ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيهاجر خليل ابراهيم حسان911191722370288

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار405ثانوية االندلس للبناتاالنبارادبيليلى رحيم عويد عطيوي912191722183022

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار405ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيمي عبد العزيز سلمان جاسم913191722370255

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار402ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيبان صدام حسين عساف914191722217002

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار402ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيعائشة سالم علي محمد915191722370192

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار453ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمه خالد احمد خلف916191742370183

كلية الطب/الجامعة العراقية663اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد لطفي عبد الكريم طه917211741052037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية540ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينور اثير مهدي رحيم918111722220062

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية534اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محمد رشيد حميد919121721034010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية529اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد مهند فاضل عبد الرضا920141722076089

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيبكر سلمان حمد علوان921111721150029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمعاذ مثنى عدنان محمود922111721150088

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم منير عبد الجبار كاظم923141722144057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية447(ع)ايران مدارس االمام علي الرصافة االولىادبيمرتضى علي هاشم ابراهيم924131721205003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية432ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه عبد اللطيف مراد علي925141722095032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل محمد طوينه جوده926151721010089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمود نزار عبد هللا اسماعيل927101721027134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد امين عودة رحمة928151721017004
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيموسى ناجي خليف حسن929111751012030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيمحسن رحيم محمد جياد930231721034055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية431اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةادبيفارس حماد مطر حميد931111721016069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية428ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد الوهاب صباح جاسم سبع932111721160034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية425اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي صدام موسى برهان933141721049070

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمصطفى نهاد سعد وهيب934211721013081

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيضرغام نافع داود فرحان935111721046016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية419اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيامير رائد سلمان عطيه936111721054013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية418اعدادية الصحف االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد جاسم محمد علي937111721053009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية417اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيايناس مهاوش ذياب بريسم938231722119017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية417اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عبد علي عوسج939101721010030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414ثانوية المستقبل للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز كريم حمادي عاصي940181721115004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد ماجد حميد علي941101721041032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد الهادي عبد النبي طارش سعود942221741318011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيبالل محمد احمد عباس943191741066023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيعباس قادر يالي مخيفي944221751015027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية552اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيامونه محمود محمد احمد945101722109022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى محمد سعيد حاتم946141722140115

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية451اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيلبنى خضر هادي عبد947231752117035

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيميس عباس حيدر جاسم948141722093069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيانمار حاتم نصار حسين949111721029026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيسالي صالح فرج مشكور950151722049109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيعمر ماجد ياسين مسير951131721024080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد سعد هاشم بركات952151721004086

كلية اآلداب/الجامعة العراقية419اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيايات منير هادي سلمان953111722076017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية418اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي حسن عليوي954131621024106

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبيعادل عبد هللا ابراهيم حسين955111721152018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعلي جليل محمد فرج956101721009029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيالحسن عالء حسون حمود957131721008013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى فاضل عبد الحسين فرحان958131721011121

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد ظاهر عبد الكاظم959141722139017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيبشار شلتاغ شريب يفياف960141721003022
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية412اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيعز الدين محمود فرحان خفيف961101721032038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية411اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار فرحان عبد الحسين فرحان962151621015063

كلية اآلداب/الجامعة العراقية410اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعزيز رعد عزيز ثجيل963141721037171

كلية اآلداب/الجامعة العراقية410اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمود جاسم عباس964111722127031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية410ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيتقى عامر شمس عطية965121722103016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيمحمد حماد نايف مخيلف966191721066042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر محسن عيال حواس967151721006148

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الرحيم محمد مارد968141722075088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عدنان حسين عويز969151721009055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية408للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيمحمد طالل عبد هللا محيميد970331721001091

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيرند سعد محسن ناجي971141722144016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس علي عبد الواحد مصطفى972141721037158

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية415اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيمحمد مظهور عبد هللا احمد973101721035061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية408ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةالسليمانيةادبيهذال حميد عناد متعب974321721047020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407اعدادية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيفخري لؤي فخري ذاكر975101721016069

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407ثانوية النابغة الذبياني للبنينصالح الدينادبيسعد علي محمد هرموش976181721092013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية406ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر كريم خليل ابراهيم977111722215052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية406اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيامير مهدي صالح حسين978111721034011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية405ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء مخلص جاسب جاسم979121722095009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية405اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبياحمد جاسم دعبول عليوي980111721042003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبييوسف خضير عباس عبد981101721160045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيعلي عيسى توفيق كايم982211721273017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا صالح احمد علي983111721151072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعناد حسون شالل لباج984111521034052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبياألمين عماد عادي شحاذه985191721350043

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبياسحاق نصر مهدي علوان986141721031011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيمصطفى محمد حمادي حمد987101721155024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى علي عبد الواحد مصطفى988141721037277

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمصطفى جليل ابراهيم علي989211721038137

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيسجى علي ركلي حسن990211722215004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي الكرار صادق حلو نعمه991141621037191

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبياحمد جبار احمد جاسم992131721033002
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية401للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيحيدر قصي حسين علي993121721018022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل عبد الخضر محمود حمادي994111722083064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين مهدي صيهود مطلك995141722073031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيفهد حسين ارحيل ارخيص996111721034060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى جمعه حسن اسماعيل997141742121023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيعذراء مهدي زبالة خضير998121752102041

كلية االعالم/الجامعة العراقية450اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيطه احمد عناد كاطع999101721017032

كلية االعالم/الجامعة العراقية435ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي حسين مهدي عالج1000141721045041

كلية االعالم/الجامعة العراقية431اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيكرار مهدي راضي جبار1001131721017100

كلية االعالم/الجامعة العراقية428إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي صالح مهدي محمود1002141721019055

كلية االعالم/الجامعة العراقية427اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد مجبل نعمه جبر1003121721034139

كلية االعالم/الجامعة العراقية425اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد فالح حسن حميدي1004151721020006

كلية االعالم/الجامعة العراقية423ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل عناوي جسام حمادي1005111722129010

كلية االعالم/الجامعة العراقية422اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه محسن زغير معيوف1006121722112103

كلية االعالم/الجامعة العراقية422ثانوية البارزاني للبنيناربيلادبيمحمد عبد السالم ناظم محمد1007311621014028

كلية االعالم/الجامعة العراقية420ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر صالح خزعل عبود1008141721045039

كلية االعالم/الجامعة العراقية418اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عماد جاسم غليم1009151721013027

كلية االعالم/الجامعة العراقية416اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى رعد جبار مهدي1010131721023062

كلية االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىتطبيقيرحاب محجوب الطريفي حمد1011291752070009

كلية الطب/جامعة بابل670اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمالك نجم عبد صاحب1012271742058236

كلية الطب/جامعة بابل668.2ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيرسل حسن مهدي جاسم1013231742141005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيساره عبد الوهاب عبد االمام جراد1014251742086043

كلية العلوم/جامعة بابل570اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد مسلم عبيس رضا1015231741005007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائينبأ محمد حمزه جاسم1016231742123058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسين غالب حسين يوسف1017231741032017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل523ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مرتضى جاسم هاشم1018161752165024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل516اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيامير بهاء موسى محمدحسن1019231751020024

كلية القانون/جامعة بابل521ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيتبارك رياض علي حسين1020231742081021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيزينب كتاب عبيس جمر1021231722090036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيفاطمه كاظم محمد سعيد1022231722109051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل433اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي خالد محسن باهض1023111721052075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428اعدادية اسماء للبناتبابلادبيفاطمه شاكر محمود حسن1024231722093077
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل424اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيمحمد حمزه طارش خيال1025231721008115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل424اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلادبيليث حسين كاظم علي1026231721038049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيفاطمه حيدر حسين عليوي1027231722112024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيرند محمد جاسم محمد1028231722088012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458اعدادية الثورة للبناتبابلادبيزهراء حسين هادي موسى1029231722086031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي باسم عبد الحسين جسور1030271721031090

كلية اآلداب/جامعة بابل552اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيندى احمد فاضل عبد الواحد1031231722087056

كلية اآلداب/جامعة بابل429ثانوية الحلة للبناتبابلادبيسجى قاسم فليح حسن1032231722100027

كلية اآلداب/جامعة بابل416ثانوية حلب للبنينبابلادبيحسين خالد صالح مهدي1033231721056004

كلية اآلداب/جامعة بابل408اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيأحمد راجح جاسم خريبط1034231521002001

كلية اآلداب/جامعة بابل403اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيعلي حسين علي تايه1035231721251116

كلية اآلداب/جامعة بابل401اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيهاله احمد ياسين عبد علي1036131722071124

كلية اآلداب/جامعة بابل400اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيهبه علي سوادي هادي1037251722080087

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل397ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيعالء كاظم ابراهيم حسين1038231721169032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل396ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد احمد مريوش سلومي1039141721004045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيمثنى سالم عبد راضي1040231721172026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيمصطفى ميثم اسماعيل نجم1041231721253112

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيشهالء كاظم عبد راضي1042231722172015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيحوراء عباس حسين بدير1043231722087016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزهراء عبد االمير ليهدب شناوه1044231722111026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيحاتم صفاء حسين عمران1045231721044010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيدعاء عقيل جواد كاظم1046231722114017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441اعدادية اسماء للبناتبابلادبيخلود محمد فياض خفيف1047231722093027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزهراء منير صبري محمد1048251742066021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيايناس قاسم راجي حسن1049231742098012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيايات كاظم عبيد عباس1050231742141002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيقاسم رحيم كوين طعيمة1051291751002112

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437ثانوية الصادق المختلطةبابلتطبيقيزهراء حسين كامل حسن1052231752172002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيسحر فاضل منصور حنيش1053221752105030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقياحمد محمد عبود عفريت1054221751216003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيتبارك عماد محسن حساني1055231752090012

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل434اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيسجى فخري عبيد شريف1056231722108033
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كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل426اعدادية السدة للبنينبابلادبيحيدر عباس طالب محمد1057231721016026

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل421اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيحاتم عزيز محمد عبد1058231721183016

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل419اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيرواء حسن عبيد ربح1059231722183009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل420اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيسبطين يحيى نوري علي1060271721031069

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل392اعدادية النعيم للبنينواسطادبيمحمد اسماعيل ابراهيم رضا1061261721008043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل444اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيايمن وهب عبدالرحيم طالك1062231751005004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلتطبيقياديان حيدر مجيد عمران1063231752208001

كلية الصيدلة/جامعة النهرين663اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ احمد فاضل سعد1064101742076033

كلية العلوم/جامعة النهرين605ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء عامر حميد عبد1065101742090006

كلية العلوم/جامعة النهرين577إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عبد هللا كاظم عبيد1066141741020012

كلية العلوم/جامعة النهرين564اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى جبار علي فرعون1067151741006096

كلية العلوم/جامعة النهرين486ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىتطبيقيدنيا خليل ابراهيم حسين1068101752098009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين623ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياهله عاطف ادريس علي1069111742074009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين515ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمروة نزار باقر محمود1070111722074030

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين546ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه جبار عبد سلطان1071111742218028

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين528ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمالك مجيد احمد رحيم1072111752108038

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى524اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيخليل عثمان حسن فرحان1073211751005028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى558اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيانفال ثائر عبد حسين1074211752139005

كلية العلوم/جامعة ديالى515اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيعبد الحق اسماعيل ابر اهيم حسن1075211741018011

كلية العلوم/جامعة ديالى539اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيمروه زيد حامد خليفه1076211752090034

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى494اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعثمان صايل لطيف علي1077211741065032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعباس عالء حسين سالم1078211611014080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمحمد حسين علوان مرعيد1079211721014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيمحمد نبيل محمد جاسم1080211721042021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى474اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين علي مهدي كاظم1081211741002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى432اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيمحمد خالد شياع حسن1082211751065026

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى407ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الدينادبيساهر فدعم لفته علي1083181721342047

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى407اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيليث مظفر صالح خلف1084141721003120

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى457اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيشهد ناصر سند راشد1085211742093021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى445اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيمحمد جاسم محمد عباس1086211751014059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائيفاطمة فالح ابراهيم جاسم1087211742163019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمحمد مهدي غني طالب1088211751002072
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىتطبيقيزينب هاشم محمد حسن1089211752133005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزينب فالح مهدي عبد1090211722145048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيعلياء قيس ضاري محسن1091211722178046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459ثانوية االحواز للبنينديالىادبيعثمان حافظ خليل سهيل1092211721078021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456اعدادية بابل للبناتديالىادبيصابرين هيثم محمد منصور1093211722141038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيحسين محمد طالب ناصر1094211721026006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى447اعدادية المركزية للبنينديالىادبيحيدر محمد غضبان احمد1095211721004016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470ثانوية المغيرة للبنينديالىاحيائياحمد خالد شكر محمود1096211741051004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيهيبت حميد عبد هللا علي1097211612090123

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيرسل عدنان علوان حمد1098211612098021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458اعدادية طوبى للبنينديالىادبيشاكر محمود علي خميس1099211721087019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الدينادبيصالح عبد الكريم صالح حماد1100181721342053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454ثانوية البحيرة للبناتديالىادبيغسق صالح جلوب شطب1101211722120007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443اعدادية التحرير للبناتديالىادبيايمان هادي وحيد صالح1102211722136008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438ثانوية تدمرللبناتديالىادبياسراء ابراهيم حسن عباس1103211722131001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيغفران اياد عباس كريم1104211722112033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبياحمد ماجد كاظم جسام1105211721063006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الدينادبيرائد احمد عايش مخلف1106181721342043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيحميد علي مظلوم حبيب1107211721273005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425اعدادية النضال للبنينديالىادبيحسين علي عبود شهاب1108211721029009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد الرحمن عباس جاسم1109141742110054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيرسول عبد العال عبيد موسى1110231741165016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىتطبيقيسجى زيد خليفة حومد1111211752137010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيعمار بديع عبود شهاب1112211751274045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقياسراء علي عبدهللا حمادي1113211752262001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعبد الجليل احمد حميد احمد1114211751033025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422ثانوية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيرضوان اياد طارق باشه1115211751272037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى431ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيمريم حبيب عبد علي عمران1116211722127032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى419اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيحسين يونس داود سلمان1117211721054025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى414اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيرقيه قاسم احمد بارام1118211722109015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى411اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيغفران علي حسين ذياب1119211722133034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى411ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيدعاء مجيد حميد حسين1120211722105005
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى409ثانوية البوادي المختلطةديالىادبينورس مصطفى عبيد حسن1121211722216013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى408ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيزينب علي توماز علي1122211722134008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى408ثانوية الخلود للبناتديالىادبيأيات فراس حمود علي1123211722164003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى406اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزينب علي حسون جاسم1124211722133022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى419اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقينبا محمد نصيف خضير1125211752103027

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى405اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزينب محمد حسين ذياب1126211722133024

كلية الطب/جامعة كربالء665اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي احمد شريف عبد الحمزه1127271741002096

كلية طب االسنان/جامعة كربالء665اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيآيات حيدر محمد جابر1128271742060007

كلية الصيدلة/جامعة كربالء664اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياستبرق رسول صاحب محسن1129271742060011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء655اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه منعم عبد الرضا نعمه1130271742056212

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء649ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيعبير رحمان كاظم حاتم1131271742093054

كلية القانون/جامعة كربالء454ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيمريم مجيد حميد ناصح1132271722108031

كلية القانون/جامعة كربالء536اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيصبا مازن حبيب عزيز1133271742058174

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء493اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد زيد الهاللي عبد الوهاب عبد الهادي1134101741026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيمنتظر اسماعيل عبد الواحد جاسم1135211721052048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح مهدي كريم1136271751002227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيحسين راجي حسين جبار1137271751154034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء510ثانوية الشهيد وسام شريف للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الخالق سلمان إبراهيم1138271741047041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيحكيم حاتم عرزال حسن1139251721025034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيياسر غالب كريم هادي1140271721038139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515ثانوية البيان للبنينبابلادبيمصطفى عباس احمد حسين1141231721014080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبياحمد عايد احمد عبد1142271721035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508ثانوية بيت الحكمة للبناتكربالءادبيزهراء طالب محمد جاسم1143271722053030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيورود ناصر طعمه ناصر1144271722109057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيهبه فليح حسن كريم1145271722160055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيسجاد زهير محمد عباس1146271621044026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيصفا نمار حبيب محمد1147271722078025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيصباح خالد مجبل عبيد1148271741151044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيسالم عبد الحسين والي عطيه1149251751116061

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء399ثانوية السدة للبناتبابلادبيسماح عمران عبد علي عزيه1150231722110019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء397ثانوية الغدير للبناتبابلادبيزهراء صدام ظاهر مرهش1151231722131017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء403ثانوية السبطين المختلطةصالح الدينادبياركان عدنان عبيد خسارة1152181721314001
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كلية الطب/جامعة ذي قار676ثانوية الصادق االهلية للبنينذي قاراحيائيثائر عبد االمير سلمان عودة1153221741385009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار664اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد مطشر نعيم1154221742162054

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار641ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيراضي وارد عبد الكاظم عبد الحسين1155161751131022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزينب احمد بشاره صالح1156221742155056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار414اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيمهند شيال عذاب غالي1157221721254024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار405اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيحسين عبد الكريم جاسم صالح1158161721027015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبياصيل علي جبار عبد1159221722161005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيسجى مصطفى حميد جبار1160221722116025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبياحمد سلمان شناوه شالل1161291721028010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار417اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيمحمد غاسي عاجل كاطع1162241721012045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيشهد كاظم يوسف جابر1163221752154023

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار400ثانوية الحوراء للبناتذي قارادبينور الهدى عبد الكاظم طاهر خلف1164221722130029

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار395ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبياسالم عقيل جعفر سعدون1165221722141004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار393اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيورود حسين جخر جبر1166221722161031

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار458ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيايمان فاخر حسين كاظم1167221752266002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار404االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارادبيحمزة صبيح محمد يوسف1168221721375013

كلية اآلداب/جامعة ذي قار396ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينادبيزياد عادل عبد الرحمن حسين1169181721340065

كلية اآلداب/جامعة ذي قار386للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيميساء طالل كباشي عزيز1170161722295012

كلية اآلداب/جامعة ذي قار481ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيغدير رحمن جبار اسماعيل1171221742137023

كلية اآلداب/جامعة ذي قار476ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيرنا منصور محمد دسوقي1172221742323040

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار415اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبياحمد راضي درويش راضي1173221721041002

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار407اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيحسين علي خلف عليوي1174221721006028

كلية االعالم/جامعة ذي قار410اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيفهد عدنان عناد عبد الرحمن1175211721038107

كلية االعالم/جامعة ذي قار395اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمصطفى حرب جبار زغير1176291721028137

كلية االعالم/جامعة ذي قار392اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيعادل عباس هادي حسين1177261721155023

كلية الطب/جامعة كركوك669ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائيناديه مولود عبد هللا سلمان1178201742106042

كلية الطب/جامعة كركوك663ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيفاطمه حمدي محمود زين العابدين1179181742231025

كلية طب االسنان/جامعة كركوك663اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيهند معن جاسم محمد1180201742102064

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك632اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيسيفر صالح نوري صالح1181201751001045

كلية العلوم/جامعة كركوك582اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمارية بيستون محمد كريم1182201742340071

كلية العلوم/جامعة كركوك576ثانوية التقدم للبناتكركوكاحيائيأية عاكف اسماعيل قادر1183201742138002

كلية العلوم/جامعة كركوك550دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمريم نوزاد صابر حسين1184201742334168
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كلية العلوم/جامعة كركوك518دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيشاهو ادريس عادل علي1185201751304061

كلية العلوم/جامعة كركوك514دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيرنج حسام الدين رشيد شريف1186201751303062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك466ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيدنيا علي جليل محمدأمين1187201752351005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبينور مهند رمزي على غالب1188201722102029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيهالة حسين غضبان وهيب1189201722100015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425ثانوية الشهيد الصدر للنازحينكركوكادبينبيل اياد عايد علي1190201721068032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك424اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيسعد سامي عبد هللا يوسف1191201721081027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك417اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعبد هللا ثامر محمد عيسى1192201721081033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك414ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيسجى شكور محمود احمد1193201722149018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك414 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيباهر عبد الرزاق جعفر جاسم1194201721077017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك414ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيعائشه اياد خير الدين نوري1195201722149023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413اعدادية الحكمة للبنينكركوكادبيمراد احمد حافظ عاشور1196201721004070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهه ستى نوزاد محمد حسن1197201721314032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410ثانوية الجمهورية للبناتكركوكادبيزينب يوسف محمد برا1198201722132009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبينسرينا مهدي صالح حميد1199201722101016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407ثانوية الخوارزمي للبناتاربيلادبيهدير مثنى عبد الحكيم عبد الكريم1200311722059029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد حسن خميس خليل1201201751048009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيبراء سالم خليل مصطفى1202201721009026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيفراس حسن عبد هللا حسن1203201721081049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك404ثانوية التقدم للبناتكركوكادبيجمبد محسن نصيف جاسم1204201722138021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيعلي شهاب احمد حسن1205201721007059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك400ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيهند ثائر مبارك صالح1206201722125038

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة كركوك404ثانوية بارالق للبنينكركوكتطبيقيمصطفى عبد الوهاب عبد هللا قادر1207201751074024

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كركوك403ثانوية بارالق للبنينكركوكتطبيقيعبدالملك جواد غني اسماعيل1208201751074014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كركوك395المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينتطبيقيصالح زكري صالح محمد1209181751361023

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة كركوك404اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد حسن جمعة مصطفى1210201741048014

قسم المحاصيل الصناعية والطبية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك394ثانوية كويه للبنيناربيلتطبيقيمثنى جبر عبد هللا ياس1211311751007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيوسن كامل نائف مصطفى1212201742137038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450دراسة كردية- ثانوية الشيخ رضا الطالباني للبنين كركوكاحيائيحسن نور الدين حسن عبد هللا1213201741369005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك443اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيبكر حسن علي عبد1214201751009015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك422ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبياحمد محمد جمعة حسين1215201721016011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبياحمد محمود حمد محمد1216201721022008
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461ثانوية مجمع باوه المختلطة للنازحينكركوكاحيائيعبد الفتاح ادريس حسين علي1217201741232010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك437ثانوية التقدم للبناتكركوكاحيائياسيا حميد محمد مجيد1218201742138015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436ثانوية قبة الصخرة المسائية للبنينكركوكاحيائيمصطفى وداد اسماعيل خليل1219201741256070

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك440ثانوية قبة الصخرة المسائية للبنينكركوكتطبيقيعكاب محمد عكاب حسن1220201751256027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا خليل حسين غدير1221201751017023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسراء بختيار شكر صابر1222201742352002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقياحمد موسى نجم الدين احمد1223201751390009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيضياء حسين حبيب عبد1224201751001050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك464 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكتطبيقياسراء بهاء الدين فريق فارس1225201752341005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك461اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيدلير احمد محمد صالح فرج1226201751307008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيوسام نوري املح امين1227201721077072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيمريم عباس عبد الصمد عبد هللا1228201742121055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهوشمند رشيد جمعة محمد1229201741304141

كلية اآلداب/جامعة كركوك412ثانوية االبداع للنازحينكركوكادبيعدنان حلبوص خلف محمد1230201721080246

كلية اآلداب/جامعة كركوك411اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيايمان خالد مظهر غيدان1231201722140010

كلية اآلداب/جامعة كركوك409اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيعمر حميد مولود حميد1232211721027032

كلية اآلداب/جامعة كركوك408ثانوية االبداع للنازحينكركوكادبيعالء عماد محمد علي1233201721080094

كلية اآلداب/جامعة كركوك405اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيامجد ضياء مجيد موسى1234201621009014

كلية اآلداب/جامعة كركوك405اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيعبد هللا حسين محمد ابراهيم1235201721009068

كلية اآلداب/جامعة كركوك405اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيحارث يونس علي جاسم1236201721007028

كلية اآلداب/جامعة كركوك404اعدادية الحكمة للبنينكركوكادبيسمير حسن عزيز سليم1237201721004027

كلية اآلداب/جامعة كركوك403 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيورده اياد نور الدين بكر1238201722101020

كلية اآلداب/جامعة كركوك403ثانوية االهالي المسائية للبنينكركوكادبيمحمد خالد عفان محمد1239201721260070

كلية اآلداب/جامعة كركوك401اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيحسين غانم هادي صالح1240201721009031

كلية اآلداب/جامعة كركوك401ثانوية السالمة للبناتكركوكادبيندى حازم بهاء الدين صالح1241201722155009

كلية اآلداب/جامعة كركوك400اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيباسم علي حميد محمد1242201721007022

كلية اآلداب/جامعة كركوك400اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمهند صالح محمد حسن1243201721009131

كلية اآلداب/جامعة كركوك399اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيهاجر عماد طلب طه1244201722102030

كلية اآلداب/جامعة كركوك399اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمد شكر محمود خالد1245201721078078

كلية اآلداب/جامعة كركوك398ثانوية االهالي المسائية للبنينكركوكادبيمحمد محمود احمد خطاب1246201721260074

كلية اآلداب/جامعة كركوك398ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيمرتضى عبد هللا شهاب احمد1247181721019030

كلية اآلداب/جامعة كركوك396ثانوية االبداع للنازحينكركوكادبياحمد اسماعيل حمد صالح1248201721080005
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كلية التربية األساسية/جامعة كركوك447اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبييونس سالم مرعي حسن1249171721351190

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك439ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيمريم خالد عليوي سليمان1250201722141035

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك438ثانوية الشهباء للبناتكركوكادبيزينب حسن محمد علي مهدي1251201722106020

كلية الطب/جامعة واسط668ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمنور محمد عزيز محمد علي1252261742120113

كلية الطب/جامعة واسط667ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيالحسين خالد مهدي صالح1253261741038010

كلية طب االسنان/جامعة واسط669ثانوية الرباب للبناتواسطاحيائيريتاج باسم عيدان سليم1254261742113023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط516اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيزهراء حميد عبد الحسين عليوي1255261742103028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط503اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيمنتظر عباس رهيف علي1256261751002081

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط420اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيصادق كاظم برزان ذويه1257261751017035

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط405اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيخالد جمال علي خريبط1258261751028021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447اعدادية الكرامة للبنينواسطادبياحمد ستار فاضل خلف1259261721004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط437اعدادية الغدير للبناتواسطادبيابتهال ليث بادي حسين1260261722086001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار قاسم محمد علي خلف1261141721175007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط417ثانوية القحطانية المختلطةواسطادبيفالح حسن رحمان عباس1262261721174016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيوسام رياض عبد اللطيف شخير1263261751018041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيهاجر عالء حسين بنيان1264261752097045

كلية التربية/جامعة واسط550اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحيدر علي يوسف حسين1265261721026025

كلية التربية/جامعة واسط533اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيمنتظر ماجد والي وناس1266261721047186

كلية التربية/جامعة واسط461اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيوليد حسن حنين ملكاط1267221721082054

كلية التربية/جامعة واسط441ثانوية المركزية للبناتواسطادبيفاطمه عامر كيف الفهد1268261722105014

كلية التربية/جامعة واسط438ثانوية المركزية للبناتواسطادبيميسره جميل عبد هللا غويلي1269261722105018

كلية التربية/جامعة واسط429اعدادية اليسر للبناتواسطادبيضي عمر براك عطاهللا1270261722109061

كلية التربية/جامعة واسط428اعدادية المودة للبناتواسطادبيدالل نجم عبد حبيب1271261722078007

كلية التربية/جامعة واسط426ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيحيدر عباس جواد عاشور1272231721198015

كلية التربية/جامعة واسط418اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبياكرم محسن حرب حمود1273221721082002

كلية التربية/جامعة واسط507اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيكرار فرحان جبر تايه1274261741018045

كلية التربية/جامعة واسط500ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيفاطمه عماد ثجيل عويز1275221742229004

كلية التربية/جامعة واسط534ثانوية ابن خفاجة المختلطةواسطتطبيقيعبد العظيم شمخي منصور عبد الحسين1276261751159008

كلية اآلداب/جامعة واسط411اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيسجاد خليل حوشان شمخي1277221721082021

كلية اآلداب/جامعة واسط410اعدادية الميمون للبنينواسطادبيمرتضى حسين هادي علي1278261721033071

كلية اآلداب/جامعة واسط403ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيجنان جبار ثامر مرزوك1279261722100008

كلية اآلداب/جامعة واسط400ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيزينب فاضل زعيبل كشيش1280261722100016
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كلية اآلداب/جامعة واسط397اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيايوب سلمان توفيق سلمان1281141521048012

كلية اآلداب/جامعة واسط395ثانوية البتول للبناتواسطادبيسماء جواد كاظم كشوش1282261722075024

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط448ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيبابلاحيائياحمد رباح حسين علي1283231611037001

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط523اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيحنان رائد حمزه عزاوي1284261722083012

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط428اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيصفا نبيل جميل داود1285261722110031

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط407اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيمحمد حمدي جبار ازرك1286261721015081

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط405اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيمصطفى سعيد كاظم محمود1287261721047172

كلية التربية/جامعة ميسان510ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيفاطمة عبد الرحيم كاظم جنزيل1288281742190040

كلية التربية/جامعة ميسان498اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيرباب فالح فرج عاشور1289281742063016

كلية التربية/جامعة ميسان533اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيذو الفقار علي حسين كريم1290281751002026

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان438اعدادية البيان للبناتميسانادبيخلود نعيم خلف جابر1291281722078011

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان432ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمحمد كريم عبد الساده مويد1292281721010047

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان423ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيفاطمه صبيح جبار حسين1293281722088041

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان414ثانوية دجلة للبنينميسانادبيرسول رحيم عبد هللا ناصر1294281721012023

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان461اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيرباب ستار عباس سلمان1295221742209067

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان496ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيهشام محمد جابر طالب1296281751005030

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان488ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيمرتضى ستار لعيبي جاسم1297281751033019

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان481ثانوية المشرح للبنينميسانتطبيقيمحمد عطيه راشد داخل1298281751018071

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان471ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيبتول حسين علي حسين1299281752057006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان413ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيزهراء ماجد بالسم شغي1300281722090015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء إسماعيل وحيد كاطع1301221742162044

كلية الصيدلة/جامعة المثنى659اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينادية حيدر جواد كاظم1302291742052216

كلية الصيدلة/جامعة المثنى657اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينور محمد موسى علي1303291742057236

كلية القانون/جامعة المثنى436االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيسجاد احمد جبر صالح1304291721017111

كلية القانون/جامعة المثنى507اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيسالم عارف حمزه خليف1305291741008018

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة المثنى415اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيغيث جليل ساجت سعد1306291751100108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى431ثانوية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيضرغام ماجد صاحب زعيري1307291721001089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى427اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيايوب صافي حميده غياض1308291721014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبنين هندي سعدون شبيلي1309291722078020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى423ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيروزان امجد منشد حسين1310291722050024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى423اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيطيف مثنى علوان كريم1311291722060118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى420اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيرباب صباح مجهول حربي1312291722078033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى419اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعباس عكل مجلي عطيوي1313291721109067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيسجى هاشم كريم راضي1314291752051099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى522اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي عبد باشي نعاس1315291741003150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينالمثنىاحيائيبدر جوالن مدلول شنان1316291741153025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى564ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه حسين سريح خلف1317291722084042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى520ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيافراح علي عبد الحسين حسون1318291722160005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى441اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيكرار حسن علي عبد1319291721109102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى440اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبياحمد كاظم جمعه حسين1320291721028013

كلية اآلداب/جامعة المثنى432ثانوية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعبد االمير مسلم عبد االمير محمد1321291721001099

كلية اآلداب/جامعة المثنى424ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيبنون ابراهيم عيسى شمور1322291722072027

كلية اآلداب/جامعة المثنى422اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمنتظر فليح مهدي نور1323291721010142

كلية اآلداب/جامعة المثنى421ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيمحمد حسين علي زوين1324291721101003

كلية اآلداب/جامعة المثنى418ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبينورا قاسم سرهيد سعدون1325291722067027

كلية اآلداب/جامعة المثنى418اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيدعاء حامد محسن عبود1326291722060049

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى434اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيمريم مطر محان فرهود1327291722056045

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى432اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيحسين عطشان صكر طشه1328291721021022

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى431اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحميد خيري ناصر عباس1329291721014067

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى431ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيزينه نعيم باشي عزوز1330291722072062

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى428اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيسجاد محمد محيبس صكر1331291721109043

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى426ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيانتظار شهاب جبير خويطر1332291722069006

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى532اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبد الحميد عبد العباس حسين1333291742052108

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى480اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحسين سعد كامل حسن1334291741004028

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى471ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيدعاء لفته جباره كزار1335291752054025

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى465ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيعواطف قاسم كريم نحو1336291752050027

كلية التربية/جامعة سامراء439ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةادبيحسين جمال هاشم حسين1337111721151037

كلية التربية/جامعة سامراء437اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينادبيامجد محمد بحر حسين1338181721047013

كلية التربية/جامعة سامراء435ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيحنين عبد الستار محمد مصطفى1339181722180014

كلية التربية/جامعة سامراء432ثانوية طرابلس للبنينصالح الدينادبيمحمد سامر خلف محمد1340181721121038

كلية التربية/جامعة سامراء430ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينادبيعبد هللا صبري لطيف ابراهيم1341181721336056

كلية التربية/جامعة سامراء426ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبينمير جبار مهدي صالح1342181621122063

كلية التربية/جامعة سامراء419ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيصادق عبد السادة كريم دشمان1343231721178032

كلية التربية/جامعة سامراء419اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيعال فالح حسن احمد1344181722242025
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كلية التربية/جامعة سامراء418ثانوية نبز للبنينالسليمانيةادبيطه خباط محمد عبد1345321721050012

كلية التربية/جامعة سامراء416ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيضياء خليل ابراهيم مهدي1346181721122061

كلية التربية/جامعة سامراء416ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيأيوب عايد عبد حمادي1347231721181001

كلية التربية/جامعة سامراء416ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيآمير توفيق علي حسين1348231721178002

كلية التربية/جامعة سامراء416اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةادبيضياء صالح جدعان مطلك1349111621018038

كلية التربية/جامعة سامراء415اعدادية الملوية للبنينصالح الدينادبيفاطمه شاكر محمود خرنوب1350181722095003

كلية االثار/جامعة سامراء413ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينادبيحيدر عبد الكريم فيصل حسون1351181721088008

كلية االثار/جامعة سامراء445ثانوية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيكوثر عبد الكريم حسين معروف1352181742162055

كلية االثار/جامعة سامراء411ثانوية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينتطبيقيلبنى عامر محمود خلف1353181752252010

كلية االثار/جامعة سامراء390اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيايمان سعد حكمت اسماعيل1354181752242006

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء412ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبياحمد كريم فاضل محمد1355181721122020

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء409ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيفرقد عامر عبود حمود1356181722268028

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء402ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيامير عادل جاسم جبر1357231721181006

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر403ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد غالي جوالن1358221742142007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر404اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارادبيامير عقيل زباله عكله1359221721311008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر404اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيعباس كريم نعيم عليوي1360221721033032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر402ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيسيف علي رحيم مريبط1361281721010021

كلية التربية االساسية/جامعة سومر464اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيزينب سعد عبد العزيز علي1362221752169011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر433اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبياديا ن ناصر مهدي ملكط1363221722170003

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر410اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيكرار محمد مرجب ضمد1364221721055063

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء522اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيمؤمل منير بدر عبود1365261751033033

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء420اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسين جاسم حسين ناصر1366231611019056

كلية الطب/جامعة نينوى674اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهراء شامل عبدالكريم عبدالعزيز1367171742294135

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى599اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيانس علي عبد الغني صالح1368171741017060

كلية القانون/جامعة الفلوجة419ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةاالنبارادبيمحمد كريم محمد عبد1369191721307006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة513اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينور خالد محمد كاظم1370191742188080

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة492اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائياحمد دهام كاطع نصيف1371191741029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة422ثانوية الصقالوية المسائية للبنيناالنبارادبيعلي شمس الدين أحمد زيدان1372191721358033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة413إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيصمود يوسف جاسم محمد1373141721013064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة411ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاالنبارادبيسيف اسعد عبد هللا حسين1374191721283004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة410اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيتبارك جاسم حميد خلف1375191722194011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة409ثانوية علي حريري للبناتاربيلادبيشهد قاسم عبيد فياض1376311522042017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيدعاء عبد الستار فرحان حسن1377191742226016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيعلي خميس مصلح عابد1378191751028003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة416ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيتهاني علي عبد هللا احمد1379191722150009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة416اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبينبأ حاتم فياض احمد1380191722191043

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة413ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيديانا خلف جيجان خلف1381191722150011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة412ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيغفران ياسين عباس عبد1382191722150024

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة411ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيرؤى ياسين عباس عبد1383191722150013

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة410ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةادبيعائشة احمد فهد كسوب1384321722066020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة400اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبياسامه خليل صالح سمير1385191721104004

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة398ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيكمال حميد عايد فياض1386101721041028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة394ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنبارادبيهدير سليمان داود أحمد1387191722170027

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة446ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيحنين حامد خليفه عبود1388191742226014

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة414ثانوية مؤتة للبناتاالنبارتطبيقيدعاء جميل كامل عبد1389191752182004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيمريم محمد هويل كريم1390251742087071

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر419ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيليلى خضر علي يونس1391141612096024

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر399ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبياحمد امين عيسى حمد1392171721043001

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر397عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياثير نافع مصطفى حمو1393201721259011

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر389اعدادية المستقبل للبنيناربيلادبيمحمود خضر احمد سليمان1394311721021045

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر419ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان عادل علي محمد1395141742070007

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر409اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيعبد هللا فرحان محمود احمد1396181741352017

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر425عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد مصطفى طه مصطفى1397201751259174

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز664ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيماهر محمود محمد باقر1398161751140114

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيرونق مهند مهاوي خضير1399161752165016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية396ثانوية االرتقاء للنازحينكركوكادبيضياء صالح محمد صالح1400201721069022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية393اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيسمير امير عز الدين كاظم1401201721009049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية392ثانوية بحركة للبناتاربيلادبيسحر حاتم عصفور عساف1402311722043015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية390ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيعبد هللا صالح محمود منصور1403311721017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية425ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيجيهان رياض ابراهيم يوسف1404161742163004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية416ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيعثمان احمد عواد جميل1405211741084005

كلية التربية/جامعة الحمدانية495ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيآمنه الزم الياس حسين1406231722081001

كلية التربية/جامعة الحمدانية474اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيزكريا عثمان علي حسين1407171721020026

كلية التربية/جامعة الحمدانية415اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيمحمد سالم سلطان محمد1408171721161099
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كلية التربية/جامعة الحمدانية410اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيداود محمد احمد محمود1409311721002013

كلية التربية/جامعة الحمدانية405ثانوية الرواد للنازحينكركوكادبيمحمد حميد محمد دودح1410201721082037

كلية التربية/جامعة الحمدانية400ثانوية المشرق للبنينكركوكادبياحمد خليل ابراهيم حسن1411201721075005

كلية التربية/جامعة الحمدانية400ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيندهوكادبياحمد سليمان علي حمد1412331621011002

كلية التربية/جامعة الحمدانية399عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيطارق محمد حميد جاسم1413201721259096

كلية التربية/جامعة الحمدانية394اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيشاكر اسماعيل ابراهيم احمد1414201721009054

كلية التربية/جامعة الحمدانية393ثانوية النهروان المختلطةديالىادبينوار حمدان محمود خضير1415211721213013

كلية التربية/جامعة الحمدانية431ثانوية ابن خفاجة المختلطةواسطتطبيقيحسين شمخي جابر حسين1416261751159002

كلية التربية/جامعة الحمدانية430ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقيعمر عبد حردان رشيد1417311751011043

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية662ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائينور عمر مرزه حمزه1418111742160029

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية662اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيجاسم محمد عطاهللا مخلف1419191741009034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم حاتم حافظ راضي1420121742112086

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.7ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيعذراء سعاد حسن دانوك1421201742134057

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمصطفى منير عبد هللا عبد الوهاب1422201741013056

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيكوثر غضبان فتاح مصطفى1423181742182040

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية637اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحارث مبشر طه علي1424171741028079

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية386االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيبسمان محمد حميد محمد1425171751008030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائينور  احمد خضير رمضان1426171742267127

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائياسيل  علي محمد رمضان1427171742235022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعمر احمد جاسم مخلف1428171741012106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهدايه قيس جار هللا مصطفى1429171742288314

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحمود جاسم ابراهيم جاسم1430171741144130

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658ثانوية الزهور للبناتنينوىاحيائيايناس احمد محمود احمد1431171742292013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد دريد هادي سعيد1432171741161107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى هاني فرحان يحيى1433171741017298

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654النازحوننينوىاحيائياحمد دحام احمد محمد1434171741502009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيهديل سرمد عبد االله نجم1435171742285178

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد ميسر حامد عبدهللا1436171741015019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييونس ثائر يونس نجم1437171741017320

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرحمه سامي شريف رشيد1438171742288125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعاصم يونس حسن خلف1439171741080086

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور خالد جياد عائد1440171742288295
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييوسف ياسر محمد ابراهيم1441171741017319

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمعاذ غانم جواد كاظم1442211741005129

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيعباس صباح محمود احمد1443171741144059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيصالح جمال صالح محمد1444171741025070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيسلوى فخري اسماعيل علي1445171742302130

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيحسين ابراهيم خليل حسن1446171741019029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650ثانوية العوسجة للبنيننينوىاحيائيضياء احمد عبد هللا عبد1447171741050010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمينا وليد اسماعيل ابراهيم1448171742286204

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعباس فالح علي سليمان1449171741020062

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بسام حميد احمد1450171741020063

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائينجوى جاسم محمد ولي1451171742296146

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيريم صالح احمد عطاهللا1452171742288155

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرحمه ضياء جهاد يحيى1453171742288128

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544ثانوية الفجر الجديد االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء رافع عبدالقادر ابراهيم1454211742162004

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهدى ادريس رضا مولود1455201742331128

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمريم مازن عدنان محمد1456201742118125

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيماهر زياد جاسم حمدون1457171741008221

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد كريم حسن اسماعيل1458201741312014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد امير عبدهللا محمد1459171741015004

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينب ادريس عباس احمد1460201742340035

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيمصطفى كردي عبود مجيد1461201741011022

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسجى فارس خلف محمد1462171742231110

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عامر محمد سعيد1463171741024047

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيعبد العزيز إسماعيل ابراهيم ياسين1464311741019030

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمصطفى رعد مصطفى صايل1465171741077051

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيفيصل حسين عبد المطلب عبدالغني1466171741027216

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567ثانوية البرغلية المختلطةدهوكاحيائيصالح احمد صالح حسين1467331741009017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيايمن جمعة احمد عبود1468171741075006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد ياسين نعمة نوفل1469321741060086

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيعقيل علي عزيز اسماعيل1470171741144074

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيريان احمد حمزة خلف1471171741025052

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين شاكر عبد الساده عبد الحسن1472251741001089
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدالحكيم جاسم محمد حيمو1473171741028141

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن محمد مصطفى محمد1474171741018125

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيايمن سالم عباس سوادي1475171741005032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيبكر عبد الكريم سليمان عبد الكريم1476171741020026

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيعامر محمد صالح محمد1477171741043018

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيسلوان نعمت هاشم محمد1478171741015067

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيندى محمد غانم بشير1479171742268105

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيقيس عمر يونس فتحي1480171741026288

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577ثانوية مكة المكرمةنينوىاحيائيميس سعدي محمود صالح1481171742315126

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد ماجد احمد خلف1482171741018023

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيحمزة امير محمود فتحي1483171741026103

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد نجم عبد احمد1484171741026049

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيالمعتصم باهلل رفعت موفق احمد1485171741026065

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن يحيى طليع سليم1486171741026191

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية عبد الوهاب الساعدي المختلطةنينوىاحيائياحمد شهاب احمد محمد1487171741344003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيليث محمود محسن عباس1488171741018116

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنينصالح الديناحيائيصالح الدين عطا سليمان ابراهيم1489181741380006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566ثانوية التقدم للبناتكركوكاحيائياسراء سعد شكور محمد1490201742138009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيعكاشه محمد خليفه ابراهيم1491181741045024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376 نيسان للبنات9ثانوية كركوكتطبيقيأفنان امير شاكر مولود1492201752101001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسام محمد مهلهل سالم1493151611007035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيحارث حاتم ابراهيم سعيد1494171721003042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية اسكي موصل للبنيندهوكادبييونس عبد حمود حسن1495331721003022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبياسماء خالد نجم عيدان1496201722130004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبييوسف هجران محمد قادر1497201721051037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364اعدادية الحكمة للبنينكركوكادبيحسين علي حسين الياس1498201721004019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية المستقبل للبنينصالح الدينادبييونس كنعان ابراهيم علي1499181721115017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائياالء شاكر محمود حمايد1500181742221003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية الزهور للبناتصالح الدينتطبيقيايات ثامر عبد هللا احمد1501181752261004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزينب سالم هادي كوير1502231742123029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد خالد خورشيد1503201741001169

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسن علي جاسم1504251742062451
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث ازهر حسين عيسى1505251741031549

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيمنتظر هاشم علوان حسن1506281721022068

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيزيد عبد األمير كاظم مجهول1507111721032043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي قاسم محمد باني1508251751010093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه امجد ميري هادي1509271742058194

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزهراء عايد عبد الشهيد عباس1510231742124033

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي حميد حسن عبد1511231741002089

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيزهراء صباح هليل مرزه1512271742076021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيحوراء حسين حسن عصيد1513231742078008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد رزوقي حسين1514221742161050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء صفاء ياسين حسين1515251742101025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى يونس عبد الستار عزيز1516221742176034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيشجن ماجد منصور عبد1517251742082035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه نواف هادي خشان1518251742084365

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفضاء جميل كاظم غانم1519251742170214

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جاسم ثجيل معدي1520251742102025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب جاسم عبد الحمزه دحام1521241742114065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيزهراء طه أحمد رضا1522311742060021

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيشهباء محسن حسين مضيف1523271742093050

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى جميل كاطع كويز1524161741139023

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد صالح محمد حماده1525221741035152

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيامير علي خضير عباس1526231741006015

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيحوراء يوسف يونس خيون1527221742109017

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيصادق جليل محي عبيس1528231741055014

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينور عبد الخضر احمد عواد1529291742056074

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيسجى سليم ميري عواد1530241752220064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419اعدادية االمير للبناتالنجفتطبيقيكافي صباح داخل حسن1531251752083074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد النبي عبد الحسين كريم1532161752227016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائياسماء راهي غانم محي1533271742093005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحسين رحيم حسن عباس1534241741012022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حميد حنظل عبود1535151741011059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيآمير علي حسين ضيدان1536261741012003
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى جواد كاظم حمزه1537111741025055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعلي احسان عبدالوهاب يوسف1538171741028187

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعدي عباس عودة1539101741026165

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيامجد احمد منصور عبيد1540231741001008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمرتضى جمعه نعيم جبير1541221741035166

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيقاسم عبد الكريم قاسم حسون1542161751008037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد صباح حافظ راضي1543151721018121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيطيف سهيل عبد الرزاق عبد1544151721015040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيعلي حميد صغير داود1545131721038023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل كفاح عبد إبراهيم1546131721001081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن نعيم حسن سعيد1547151621009034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيباقر فارس لعيبي سعد1548261721026010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيعمر غالم حميدان فليح1549101721005052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن وسام حسن كطافة1550151721009044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيكرار راضي فياض عباس1551131721042085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيسالم طالب سلمان مهدي1552111721028026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيكرار جاسم محمد تايه1553261721026052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبينور عبد الرزاق سبهان محان1554111722064060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيسجاد جاسم كاظم طاهر1555131721030022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم جمعه كامل ابراهيم1556101721035001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف عبد السالم حسن علي1557131751006058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيكرار عماد عزيز مهدي1558131751017038

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيكرار رعد جاسم عاصي1559131721034060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه منصور حسين صبار1560111722067004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبياديان نذير حبيب محمد حسين1561131722086001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك نجم عبد فارس1562151722056010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيايوب صالح عبد الواحد عبد1563151721007015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيصفاء أحمد عبد رسن1564151621018057

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيحسين انور كاطع شالل1565131721011033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي جاسم محمد1566141721015134

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر حسن كامل جسام1567141721024247

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيامل مصطفى علي سهيل1568131722079004
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419الخارجياتالرصافة االولىتطبيقياسراء ثامر كامل عبد الرسول1569131752401001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيزهراء عباس حسين عاشور1570231742169011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين عبد الكريم عبد الحمزه عبيد1571121742089021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيعال علي مهدي جاسم1572131742099034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائياحمد نعمان رحيم عناد1573261741012009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيمنتظر ابراهيم جاري علي1574231741169050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى ميسر حامد عبد هللا1575171741017295

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبيدة مدحت محمود شيت1576171741011132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيمحمد علي عباس حسن1577251741122131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهالة صالح عزيز داخل1578151742044116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء هادي مصطفى حسين1579151742047031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيساره سلمان عناد عبد1580271742057077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد رياض جبارة فليح1581111741058061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء داود اسماعيل شكر1582111742070006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور صباح حميد جعفر1583111742110086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر كريم ابراهيم محسن1584141742093066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر سعد علي كاطع1585151741010016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميسرة زياد احمد عبد1586111742084147

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيامير علي كاظم خليل1587211741231001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيحيدر طارق طاهر وهاب1588211741034014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيمصطفى عبد الرزاق جاسم بيات1589211741038078

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد فارس جاسم محمد1590171741017034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيإبراهيم ناظم محمد عبد القادر1591131741242005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيعلي رشيد مجيد محمد علي1592211741033043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحسين فارس عليوي حمزه1593261741009041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيهدى قاسم كريدي حمدان1594221742170067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي حميد عباس عبار1595251741031676

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيبركات عقيل نجم عبد1596261751010021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا رافع ناصر حسين1597131721009056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي جلوب حسين1598121721009022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل علي حسين عباس1599141722093024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398الخارجياتالرصافة الثالثةادبيليلى صبار باهض حسين1600151722401072
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2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2017/2016 الدراسية السنة لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كاظم عذاب راضي1601151721020086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيرانية حازم عباس نصيف1602111722119004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياصاله مكي اسماعيل محسن1603111722136002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيتماره كفاح ابراهيم قاسم1604131722078012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبياحمد فاضل محمود عجرش1605101721206003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبياسراء محمد محمود حمادي1606131722101011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394ثانويةابي امامه الباهلي للبناتاالنبارادبيضفاف حميد رشيد علوان1607191722210005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبياخالص سهيل صلبي عبد1608111722133003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبينور كريم علي صالح1609141722074082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيساره فاضل حسين علي1610141722088037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسين علي حسين1611141721177060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيزينب حسين شمه كريم1612131722076025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار فؤاد حسن باشا1613151721015074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيكرار مذري حسين عبود1614131721008114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيطه رباح االسالم خليل سبع1615101721016037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء بدر كيتب سبيع1616111722086017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيمصطفى مهدي ابو كيف كاطع1617261751016048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء عبد الستار جبار كريم1618151752047012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي صالح محمد حمودي1619131751024023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى جواد تكليف مهدي1620131751019036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينعمه مناف فاضل مهدي1621111752127027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبيعبد هللا نزار محمد عبد الحسن1622181721085022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيفجر فراس محمد جاسم1623141722081038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيانوار ياسين علي حسن1624311512038017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيساره سالم هاشم رهيب1625191722175023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنبارادبيعبير خالد حمد هللا جالل1626191722170021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيمحمد جميل احمد فاضل1627211721063033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبيبشرى جابر عبد الستار داود1628211722224001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيحوراء فالح مهدي علوان1629211522112007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية النور للبناتواسطادبينورس عالء محسن صيهود1630261722119039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين علي حسن جاسم1631141751050004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية663ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي اسماعيل علي1632161742184172
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2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2017/2016 الدراسية السنة لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية658ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيعلياء محمد هاشم محمد1633161742152154

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيروان محمد عبد الجبار احمد1634161742165088

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية651االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائينورا محمد عناد خيون1635161742198021

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرضا موسى علي1636161742184100

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء مؤيد يوسف كاظم1637161742165110

قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الكريم طاهر يسر1638161742165230

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية422اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيأيات باسم خلف فارس1639161722220002

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية الغدير المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيامجد محسن عبد الرضا متلب1640141621207004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى صالح جرد ابو لوله1641241741012075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيهدى حيدر صبري كاظم1642221742154079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينالمثنىاحيائيثامر عبد محمد دعبول1643291741153026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينور الهدى نزار كاظم كريم1644261742108099

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء سالم عباس هزاع1645161742184040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقية عذافة فزع عباس1646161742207023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي عبد الرحيم مبارك1647161742184154

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631اعدادية العروبة للبناتالبصرةاحيائيزهراء أحمد متعب مهلهل1648161742237008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء صادق راضي منشد1649161742184049

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائياسراء شهيد طعمة مايع1650161742200002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587ثانوية ميثم التمار للبنينميساناحيائيليث خزعل هاشم فنجان1651281741016024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعباس ناجي حمد عبود1652221741013064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيمحمد رحيم حسين ياسر1653161611007134

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود شاكر جابر غريب1654161751131068

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد جميل فرهود ناصر1655161751131002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء علي شريف جبر1656161752152016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الكريم عبد الرسول طاهر1657161751085023

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارتطبيقيألهام يونس حسن شعيبث1658221752311001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيمصطفى سامع عيسى عبود1659161721304012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةادبيموسى كامل عطيه مايس1660161721359034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبينجالء مجيد حاتم شناوه1661161722266023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد راضي ناصر محمد1662161751364008

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422ثانوية الترابة المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد عادل عبد الحسين دهيك1663161751316004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قارادبيحنين مزعل حسوني ضيدان1664221722174004
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد الحسين محمد كطيف1665221741036051
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