
قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2018/2017لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد696.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشمس احمد عبد صالح1101842078079

كلية الطب/جامعة بغداد688.8اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمؤمن مشتاق احمد علي2101841026200

كلية الطب/جامعة بغداد687.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيامير فالح عبد الحسن عبد الرضا3121841001011

كلية الطب/جامعة بغداد686.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيتمارا رياض شلتاغ نايل4131842108011

كلية الطب/جامعة بغداد678.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيهنده علي جبار ارحيم5211842141104

كلية الطب/جامعة بغداد677.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيزهراء صباح جاسم محمد6231842094022

كلية الطب/جامعة بغداد677.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعباس محمد علي عبدالحسين7261841011075

كلية الطب/جامعة بغداد674.9ثانوية المتميزاتميساناحيائياية علي عبود حميدي8281842079007

كلية الطب/جامعة بغداد674.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد مهند حميد رشيد9101841028096

كلية الطب/جامعة بغداد674.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيده سالم عباس حمود10101842084014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد675.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيريام علي عبد خالطي11101842104009

كلية طب الكندي/جامعة بغداد673.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيغسق علي عبد العباس هاشم12141842094129

كلية طب الكندي/جامعة بغداد673.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمود مهدي جبار محمود13131841001082

كلية طب الكندي/جامعة بغداد673.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيابا الحسن علي عبد المطلب هاشم14291841003001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى جمال ابراهيم عطيه15101842118059

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرانيه حيدر عبد الكريم رشيد16101842100037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد671.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حيدر عبد الكريم عبد الحسين17111841037001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد670.9ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيحسن حيدر عزيز غزاي18241841048004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.0اعدادية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى قاسم محمد حمود19101842137048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيصادق رياض صادق محمد صالح20101841026107

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيام البنين رائد عباس ادريس21121842092012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعلي عبد هللا عبد الكاظم راضي22211841002068

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائياحمد طالل ياس فرحان23211841030001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رافع هوبي ارزوقي24131841020072

كلية العلوم/جامعة بغداد596.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائينوره قاسم كامل عباس25141842129055

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد عالء مردان كاظم26271851154156

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر عادل عويد محمد27121842121020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيدينا كريم خليفه حمد28131852093017

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيسها سالم محمود كريم29141822092025

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد نصير لطيف عبد االمير30111842109088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيآيه جواد كاظم سبهان31151822046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين مرهد علي حسين32141851201092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيالحمزة احمد حميد عبيد33191841040011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد554.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الزهراء باسم عبد الحسن خلف34151822058080
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبياسراء طبيب اكبر كمر35151822401001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينور احمد حسين حمزة36111822095097

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيوسناء سلطان كامل احمد37111822086045

كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء حيدر هاشم منشد38121822112025

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبييحيى مسلم داود سلمان39131821009126

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كاظم عزيز زنيد40151821009116

كلية األعالم/جامعة بغداد456.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي حسن خميس41141821019025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد قاسم هاشم مطلوب42121851206064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عدنان ناصر حسين43251842087059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عدي عبد هللا حسين44101842098021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسين عبد الرضا جبر45141842132060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيالحسين احمد حامد عبد االمير46231841009011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور احمد محسن راضي47211842143089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية670.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيفاطمه فالح حسن مطر48191842153064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي سعد عبد العالي علي49221841002146

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مثنى علي مهدي50141841042043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمحمد االمين صباح جاسم محمد51231841001073

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح احمد حمزه اسماعيل52111842070084

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية668.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا احمد عبد الحافظ علي53101841028048

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية668.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل عامر محمد جاسم54101842116017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة نبيل ناظم احمد55111842101037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيحيدر غسان احمد عبد هللا56211841211003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية670.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيافين جاسم محمد مبارك57141842094013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير خالد شكران شكر58101842115137

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس حسن علي مشعل59221851040028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيحسين هادي عبد الحسين سحاب60261821173012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيديار سعدون ناجي وحيد61131822112015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام ثائر جواد ناصر62141842110055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمحمد عباس حسين سمير63221851046064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيسعد ضياء داود سلمان64231851010034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى محمد علي راضي65131821023073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار جاسب محسن أمسلم66151821018085

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية دياكوي للبنيناربيلاحيائيمجدي حمود عبد عطية67311841008025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيجوان ماجد كاظم عواد68141822092008
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبياثير عبد هللا نصيف جاسم69111821025001

كلية الطب/جامعة البصرة671.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيحنين جبار حمزه عباس70161842176023

كلية الطب/جامعة البصرة670.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء هاتف سهر صلبوخ71161842332024

كلية الطب/جامعة البصرة668.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر موسى عودة عباس72161841083036

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة680.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين باسم طعمه حسين73221841003074

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة679.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيابرار عالء نوري عبد هللا74161842169003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة673.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهبه ابراهيم حسن كاطع75161842152223

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عالء كامل علوان76161842145029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة667.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح اغا شامي77161842145048

كلية طب االسنان/جامعة البصرة664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره محمود قاسم داود78161842165258

كلية الصيدلة/جامعة البصرة674.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيرقيه سامي قاسم جابر79161842176042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة671.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ليث مسير فزع80161842184239

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عباس صبري حسون81161841140074

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عماد عبد الرضا فرحان82161842184096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد اسكندر مذكور83161851094025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيمواني كريم حميد طاهر84161852165060

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم عالء حسين عزيز85161842259030

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب رواء احمد خضر86161852183015

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين صبري بدر ناصر87161851083049

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي فاضل مجيد حميد88161851357230

كلية القانون/جامعة البصرة518.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيزين العابدين صالح مهدي جوخان89161821112032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعلي نجم عبيد عري90161851036092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيهدى ماجد نعمه جخيور91161852240071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةادبيساره عبد االمام يونس جاسم92161822258022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه علي يعقوب حديد93161852173035

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيضاري حميدي صالح حمد94161851139056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل687.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيهبه محمد قاسم رضا95171842249059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياالء ازهر سليمان محي الدين96171842233024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرشد نكتل حسين محمد علي97171842233082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل668.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمزاحم محمد حسين نجم98171841077067

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيليث محمد هادي جوير99171841080191

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.3ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائييوسف ربيع حميد رشيد100171841212061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد نجيب عبد هللا خشمان101101841020154

كلية طب االسنان/جامعة الموصل664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب مسلم هادي مجيد102251842062381
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيشهد شاكر محمود عباوي103171842233123

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد سعيد نجم عبد هللا104171841018132

كلية الصيدلة/جامعة الموصل669.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرانيا ناظم بشير عبد الكريم105171842233075

كلية الصيدلة/جامعة الموصل666.3ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرحمة ياسين ابراهيم خليل106171842357085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل579.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الباقي عمر كمال الدين عبد الباقي107171851017123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيمحمد صباح جاسم محمد108191821040059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيأسماء حسن حسن خلو109171842104001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيآمنه ميسر إعكاب عزاوي110171842037003

كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرحمة سالم عبد حسين111171842280095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمود احمد حمود صالح112171821003110

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيابراهيم مالك عبد العزيز عبد الرحمن113131841242034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيياسين بشار ادريس جرجيس114171851024103

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعباس محمد حامد دبعون115261841014039

كلية الطب/جامعة الكوفة686.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب سمير وهاب عباس116251842101073

كلية الطب/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيأحمد أحسان عبد األمير محمد117251841031002

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عالء الدين عيسى صالح118251842087039

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حمزه سلمان خفيت119251841031749

كلية الطب/جامعة الكوفة671.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعقيل علي جميل عبد الحسن120251841035048

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب علي صادق جعفر121251842084353

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة672.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد عباس علي اسماعيل122251841001240

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0اعدادية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه حيدر حسين محمد123101842137069

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسين عبد علي سلمان124251842062267

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.8للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيفيد جمال حسن عبد الرضا125241842109016

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل حسين جاسم محمد126251841031568

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينرجس حسن زغير فجر127241842120206

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين محمد عبد الرضا ارحيم128251851044066

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0الخارجياتالنجفاحيائيهدير عدنان عبدعلي جهادي129251842401041

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسين تركي عطيه130251842084491

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيدانيه أسامه جاسم حسن131251842084180

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة455.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىتطبيقيقاسم عبد الحسين لفته حمدان132291851111015

كلية التمريض/جامعة الكوفة626.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزينب ناذر صادق تقي133251842097059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة434.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبينور منذر راشد محسن134251822056153

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيمرام رياض حيدر خنجر135251822075055

كلية التربية/جامعة الكوفة608.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيحسين سالم غافل فرحان136291851004046
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيسجى عبد الزهره هادي عبد الرضا137251822078078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء سعودي عباس خضير138251842062285

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائياسراء حميد عبد هللا عبد زيد139251842082001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسن محمد حامد عليوي140251821008045

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمثنى حاوي محمد فاضل141181841003025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت665.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيتبارك محمد ابراهيم خميس142211842141013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائينايف ستار نايف احمد143201841022091

كلية الصيدلة/جامعة تكريت663.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيإبراهيم ذياب إبراهيم احمد144171841039001

كلية الصيدلة/جامعة تكريت662.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد عبد الوهاب عمر محمد145201841303112

كلية الحقوق/جامعة تكريت561.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد داود سليمان عايد146181841030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينتطبيقيعمار حنتو عيسى حنطو147181751019054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقياحمد كريم ابراهيم عبود148191851040004

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيهدى فريد حميد عطش149241842080119

كلية الطب/جامعة القادسية676.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا نجاح حسن برهان150241841027089

كلية الطب/جامعة القادسية672.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيعال سفيان عبد العزيز ابراهيم151241842121151

كلية الطب/جامعة القادسية671.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبنين صالح مهدي عبد152241842106021

كلية طب االسنان/جامعة القادسية670.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيتقى وهاب علي عبد الحسين153241842108023

كلية طب االسنان/جامعة القادسية665.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمرتضى ضياء حسين كاظم154241841041063

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينورهان صالح نوري جبار155241842220389

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم عبد الحسن هادي وداي156251842062618

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد سعيد حمزه نذير157241851208024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيزينب حسين هويدي فليح158241822112013

كلية التربية/جامعة القادسية533.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةتطبيقينور عباس فرحان كريم159241851160035

كلية التربية/جامعة القادسية522.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقياحمد تحسين عطيه عبد الزهره160241851027005

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم سعد هاشم عبد السالم161101842078110

كلية طب االسنان/جامعة االنبار664.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيذو الفقار فالح محسن نجيب162231841017064

كلية طب االسنان/جامعة االنبار662.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرغد عامر رحومي سلمان163131842117055

كلية الصيدلة/جامعة االنبار671.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيعائشه حامد محمد عبد هللا164191842140029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا عبد هللا خليل رشيد165101842091031

كلية الصيدلة/جامعة االنبار669.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيوسن منصور طالب خلف166131842283048

كلية الطب/الجامعة العراقية683.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيوديان علي حسين كدر167231842271330

كلية الطب/الجامعة العراقية671.7ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيابراهيم مصطفى محمد حسن168211841020002

كلية الطب/الجامعة العراقية670.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا كاظم جواد كاظم169131842092028

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية673.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيمنى عامر صبحي خلف170211842103050
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية668.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء محمد عبد الرضا صادق171141842114010

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية668.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عالء اكرم يعقوب172111842103034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء عامر سلمان خلف173141822067012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين قاسم حسن مهدي174111842111029

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيحمزة احمد ابراهيم اسماعيل175181821082014

كلية الطب/جامعة بابل676.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيغدير لطيف حامد لطيف176231842154068

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم نجم عبد حسن177231842088295

كلية الطب/جامعة بابل670.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيزينب احمد كاظم حسين178231842132043

كلية الطب/جامعة بابل670.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه ليث ضياء علي179231842132071

كلية الطب/جامعة بابل669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأطياف عبد الستار صالح فرج180121842107008

فا حسين هاشم حسين181231842087018 كلية طب حمورابي/جامعة بابل673.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيالصَّ

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.2اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيعال خالد نعمه هاشم182271842160157

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيزيد يحيى كاظم محمد183271841002088

كلية طب االسنان/جامعة بابل674.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيضحى قاسم حبيب ظاهر184241842121143

كلية طب االسنان/جامعة بابل672.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائينور الهدى نبيل سامي عبد185231842153085

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيروان هاني ياس خضير186231842112013

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائييوسف علي جريو عبد187231841067100

كلية الصيدلة/جامعة بابل669.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب علي خالد عبد هللا188231842142104

كلية الصيدلة/جامعة بابل668.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحيدر عباس محمد مرزه189231841005061

كلية الصيدلة/جامعة بابل667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم حيدر صباح حمودي190251842100600

كلية الصيدلة/جامعة بابل667.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيجاسم نعمان قحطان جاسم191271841019010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0ثانوية النجوم للبنينبابلتطبيقيمهيمن ماهر شاكر محمد192231851030023

كلية العلوم/جامعة بابل500.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيحسن يحيى رزاق مهدي193231851038021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيزينه علي حسن كاظم194231852148013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي فليح حسن محيسن195231851257041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل439.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيالحسن علي هاشم مطلوب196231851040010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيزهراء ناطق كامل سعيد197231822114020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيثابت محمد منشد مشهور198231821255016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيقيصر محسن مصيخ سمير199231841051076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقياسالم صالح عبد المهدي ابراهيم200231852087002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيليث حيدر حنون كاظم201271851034047

كلية الطب/جامعة النهرين688.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيضي بيان ناصر حمد202241842121144

كلية الطب/جامعة النهرين687.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب بهاء الدين حميد رشيد203131842100038

كلية الطب/جامعة النهرين686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حسين عباس عبد204251842062333
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كلية الطب/جامعة النهرين673.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيرقيه حسين غاوي عبيد205231842154029

كلية الصيدلة/جامعة النهرين678.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة مصطفى عبد هللا محمد206121842107177

كلية الصيدلة/جامعة النهرين668.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي احمد شاكر محمود207111841037052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد خالد عبد علي حميد208101841028088

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمحمد الباقر فارس لزام عبد209291841005093

كلية العلوم/جامعة النهرين564.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيسرى شهاب احمد حاتم210181842205030

كلية الطب/جامعة ديالى674.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيالحسين حسن علوان حمد211211841020009

كلية الطب/جامعة ديالى672.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيسارة عبد هللا عثمان عبد212211842126022

كلية الطب/جامعة ديالى672.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعبد الكريم قاسم محمد عبد213211841038039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى453.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقينايف سعود كاظم جحيش214291851153240

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجواد كاظم جاسم محمد215161851090008

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائياحمد حميد كريم لفته216261841018003

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد كريم محمد مطرود217271841002168

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمنتظر فاخر دعير علي218271841002201

كلية الطب/جامعة كربالء669.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسن كاظم حسين219271841005160

كلية طب االسنان/جامعة كربالء666.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيحيدر جالل عبد االمير جاسم220271841027016

كلية طب االسنان/جامعة كربالء665.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيام البنين رحيم علي صياح221241842104007

كلية طب االسنان/جامعة كربالء665.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيالمنتظر عدنان كاظم هاشم222271841005031

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيسجاد حسين كاظم سالم223271841019029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء673.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائياسراء حسن هادي كاظم224271842161003

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي حسين رحيم عبد الحسين225271841011042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيحيدر سعد محمد علي جاسم226271821030023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء562.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيتقى عبد الحميد نعمه حسن227271822094020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيإمامه محمود هاشم موسى228231842082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيدعاء خضر حرب هليل229271842056072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد خريجان فرحان صياح230291851003177

كلية الطب/جامعة ذي قار677.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن خلف عنبر عبيد231221841002045

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى عزيز خضر حسين232221842113233

كلية الطب/جامعة ذي قار670.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور حسام الدين صاحب فالح233221842421057

كلية الطب/جامعة ذي قار668.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر إبراهيم سريح234221841019137

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار662.7اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين عبد المهدي راضي235221841002133

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيبراء طاهر حاتم طاهر236221842323184

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار668.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيضي عدنان غيالن عواد237161842152143

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عدنان شالكه عالوي238221851002100
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كلية العلوم/جامعة ذي قار490.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيمحمد حمود ناصر حسون239221851068029

كلية العلوم/جامعة ذي قار478.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقياالء كاظم حسن خلف240221852125005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد شعالن مشرف241221842204061

كلية الطب/جامعة كركوك687.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيآنجي يلدرم صالح محمود242201842118007

كلية الطب/جامعة كركوك672.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياالء عبد الغفور عبد هللا امين243201842154005

كلية الطب/جامعة كركوك671.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياثير طلعت رشيد وهاب اغا244201841259249

كلية طب االسنان/جامعة كركوك673.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيناز سليمان جبار احمد245201842344092

كلية طب االسنان/جامعة كركوك668.7ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيعبد الملك عصمت قادر حسن246201841050009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك664.0ثانوية الرافدين للبناتكركوكاحيائيندى عمر محمد جاسم247201842174015

كلية الصيدلة/جامعة كركوك662.0ثانوية النصر النموذجيه للبنيناربيلاحيائيبشير علي كريم وهيب248311841024040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك606.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد دلشاد عثمان محمد249201851304077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك568.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيئاري محمد اسعد محي الدين250201851312003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك560.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيدانا دلير خالد وهاب251201851304029

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكتطبيقيئافان يشار احمد علي252201852341002

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0ثانوية شفق للبناتكركوكتطبيقيايالف زين العابدين طالب مهدي253201852145002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيهه لو كمال جالل صالح254201851303092

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك451.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء فارس صابر عبد الكريم255201842342007

كلية الطب/جامعة واسط683.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائيعلي جبار نعيمه حامد256261841201113

كلية الطب/جامعة واسط682.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد مانع صبيح257261842087098

كلية الطب/جامعة واسط680.9ثاتوية المتميزينواسطاحيائيمحمد رحيم لطيف صالح258261841040033

كلية طب االسنان/جامعة واسط665.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمصطفى عبدالرحمن شهيد صبر259261841001182

كلية طب االسنان/جامعة واسط664.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد جعفر جبار سالم260261841048028

كلية العلوم/جامعة واسط573.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيريام سمير خلف جاسم261261842119021

كلية العلوم/جامعة واسط570.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيتبارك حارث عبيد عبود262261842104018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيزينب حسين علي حسن263261842074041

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0اعدادية العزيزية للبناتواسطتطبيقينور الهدى جميل هللا ويردي رضا264261852110031

كلية الطب/جامعة ميسان678.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء علي زيارة عوض265281842190043

كلية الطب/جامعة ميسان672.5ثانوية المتميزاتميساناحيائيبتول نعيم منخي عودة266281842079008

كلية طب االسنان/جامعة ميسان667.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيتبارك علي حسن ياسين267281842055012

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيمعصومة فارس ثامر خضير268221842204099

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيزينب عبد الكريم علي لفته269231842141014

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه اسماعيل مظلوم حسون270221842393083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبييوسف محيسن برهان دويخ271281821101072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيوجدان صبيح محمد جاسم272281822051060
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الساده عبد الحسن داغر273281851044096

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيعمار خضير كاطع فهد274281821151150

كلية الطب/جامعة المثنى672.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيدعاء حميد كاظم شروح275291842050061

كلية الطب/جامعة المثنى671.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيعال احمد طاهر مسلم276241842106079

كلية الطب/جامعة المثنى670.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عليوي حافظ حمزه277241841001264

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي كاظم عذاب278241842136020

كلية الصيدلة/جامعة المثنى666.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيكرار كريم كاظم فريم279241841001225

كلية الصيدلة/جامعة المثنى665.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه نوري جعفر عبد الرزاق280121842089065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين طارش ساجت حزوم281291842051046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى449.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيفاطمة الزم عبد الرزاق عبد االمير282291822064049

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد جاسم محمد رجب283291841153208

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيجاسم كصاد انعاس عباس284291741004015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456.0اعدادية القلم المسائيةالمثنىتطبيقياحمد خضر لفته خالوي285291851151008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء564.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد عبد الغفور حميد علي286181841030024

كلية التربية األساسية/جامعة سومر453.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارتطبيقيسعد نعيم حسن طارش287221851311089

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلتطبيقينبأ جواد كاظم خميس288231852145027

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء461.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغدير رسول محسن ناصر289231842109146

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيهاجر ضياء احمد يونس290171842299110

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبه عبد مجبل احمد291191842140027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيطيبة ممتاز فرحان زاهي292191842173067

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور ميري هواله حسن293241842077088

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى رحيم ناصر حسين294241841048022

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيجنات محمد عبد العباس حسين295251842101033

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيطيبه محمد هادي محمد296251842108154

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر علي عبد الرزاق جعفر297251842062589

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز682.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حامد قاسم مزعل298161851019154

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية695.0ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائيرفل سمير فخري سالمه299201842106030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد علي عويد محمد300101841011061

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية667.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه فالح خضير عبد هللا301101842091010

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية666.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدهللا محمد منفي علي302131841010071

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيامل شامل محمد صالح صديق303201842395021

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائينغم عصام فاضل قادر304201842179023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد مجاهد غدير حسن305171841017275

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيايوب سالم صالح سعيد306201841302041
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قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

 بعد التوسعة2018/2017لخريجي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيعالء صدام شاكر حمود307111841042016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعقيل عباس عبد علي عبد هللا308271841002113

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين علي محسن احمد309251841001072

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيعال فارس نوري محمد310251842096204

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمسلم اياد كاظم موسى311251841012126

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد حسين جابر ناهي312251751200006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي حسين محمد زالم313291751003148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد الصادق خليل فرحان وزير314241841008098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر رعد يونس محمد315171841008159

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيحسن حيدر عبد الحليم كاظم316231841044007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينجوى رائد عبد الحليم عبد القادر317181842232053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي نعمان جار هللا غازي318251841150259

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد شاكر محمود غباش319101841006005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزين العابدين محمد عبد الرضا حسن320231841020117

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيطه محمود وحيد بردي321191841011057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعيسى جاسم سربوت عبود322261841022094

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيسجاد حسين علوان حسن323261741007051

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيشيماء هادي عبد وناس324241842124098

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0الخارجياتالمثنىاحيائيفاطمه قاسم علي حران325291842401013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد خليل ابراهيم رمل326101741020098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيصبا حمزه منعم عبيد327111822065051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد سلمان خضير عبد هللا328111721207061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيغصون طالب جبار ياس329111822137034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيوالء حسن محمد جاسم330211822116033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيزهره رحيم حسين بناي331161842300013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيزينب مكي عبد اللطيف عبد الودود332161842220017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيضحى ثامر مجيد خضير333161842165295

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائينور الهدى مسلم حنيف راهي334161842242028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيعلي نجم الزم نجم335161821034038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيحسن جاسم محمد عبد العزيز336161821039019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ناظم عباس عبد الرسول337161852250008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيكرار علي عبود داشر338221851320016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.8الوافدينالكرخ الثانيةاحيائيعلي وليد خالد العزاوي339111841888001
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